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  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
  
  

  مقدمة الكتاب
  

الموافـق   الهجري، ١٣٩٧شروع في تأليف هذا الكتاب، عام لقد كان ال
الموافـق عـام    ١٤١١وكان الفراغ منـه عـام   . الميالدي ١٩٧٧عام 

١٩٩٠.  
  

استجالء حقيقة اإلعالل واإلعراب في وقد كان الهدف من تأليفه محاولة 

ةالعربي.  
، وأن التغيير و التغيير األهم في علم الصرفهذلك أن التغيير اإلعاللي 

  .التغيير األهم في علم النحواإلعرابي هو 
  

*   *   *  
  

من  م به أنه، لمعرفة حقيقة التغيير الذي يلحق الكلمات، ال بدومن المسلَّ
حقيقة معرفة النظام الذي يحكم اجتماع األصوات في الكالم، وأن معرفة 

رفة ذلك النظام، من جهة، ومعرفة حقيقـة  التغيير اإلعرابي تقتضي مع
ذلك أن الصـوتيات هـي الطريـق    . من جهة أخرى التغيير اإلعاللي،

، كالهما ضـروري   الصحيح إلى الصرف، وأن الصوتيات والصرف
  .لمعرفة الحقائق النحوية، كحقيقة اإلعراب
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لهذه األسباب جعلنا هذا الكتاب مشتمالً على ثالثة بحوث لغوية، بعضها 
  .خذ برقاب بعضآ
  

، ونقصد به نظام اجتمـاع  )النظام الصوتي(، سميناه وأول هذه البحوث
  .في الكالم )١(األصوات 
، وقد انتهى إلى اكتشاف حقيقة مهمـة،  )٢()بحث اإلعالل(ا سمي وثانيهم

بقيت مجهولة عبر القرون، وهي أن التغيير اإلعاللي ال يخضع لقواعد 
بل يخضع لقاعدة عامـة واحـدة   ، لصرفيونيقول ا جزئية متعددة، كما

  .لإلعالل في العربيةتشمل بحكمها جميع الكلمات الخاضعة 
  

وقد انتهى إلى اكتشـاف  ، )اإلعراب بحث(فقد سمي  البحث الثالثوأما 
كـذلك  ، وقـد بقيـت  ! تعد من أكثر الحقائق اللغوية أهمية، حقيقة ثانية

إلعرابي ال يخضع لتلـك  وهي أن التغيير ا ،مجهولة على مر العصور
المسـماة  ، ن نظرية اإلعراب التقليديةمالقواعد الجزئية الكثيرة المنبثقة 

بل يخضع لقاعدة عامة واحدة تشمل بحكمها جميـع  ، )نظرية العوامل(
علم اللغـة عـن   بها  يويستغن، اضعة لإلعراب في العربيةالكلمات الخ

ماء اللغة تدارك ثغراتها والتي أعيا عل، نظرية العوامل الحافلة بالثغرات
                            .  على مر القرون

*   *   *  
فـي  ، وقد يسأل سائل عن المراجع والمصادر اللغوية التـي اعتمـدت  

  .معرض كتابة تلك البحوث الثالثة
  علىمرجع لبحوث تقوم ، بطبيعة الحال،  اب أنه ال يوجدوالجو

 _________________  
  .ة تطلق في هذا الكتاب على الحروف والعالمات والمداتاألصوات تسمي )١(
   .)ميزان(إلى) موزان(وقلب، )دعا(إلى) دعو(من األمثلة على اإلعالل قلب )٢(
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سوى اللغـة  ، كبحوث هذا الكتاب، أساس من وحدة القاعدة وعموميتها
ـ  ا ذاتها؛ ذلك أن األساس الذي قامت عليه البحوث اللغوية السابقة لبحوثن

إذ افترض أصحاب تلك البحـوث  ، هو تعدد القواعد وخصوصيتها، هذه
األمر الـذي وجـدنا   . قاعدة خاصة بها، أن لكل مجموعة من الكلمات

، أن نتّخذ اللغة ذاتها المرجع األساس ألبحاث هذا الكتـاب ، معه، لزاما
بما أعاننا على التعامـل  ، بعد أن تزودنا من المراجع الكبرى لعلم اللغة

  . لمباشر مع اللغة األما
*   *   *  

وال يسعنا إالَّ أن نعرب عن أملنا فـي أن تسـاعد النتـائج التـي     ، هذا
على حّل كثير من المسـائل اللغويـة   ، توصلت إليها بحوث هذا الكتاب

على سد كثيـر  ، أيضاً، التي استعصت في الماضي على الحّل؛ وتساعد
  .من الثغرات في منظومة علومنا اللغوية

                          
*   *   *  

  
التي تخضع  إالّ أن نشيد بعظمة تلك اللغة، قبل الختام، كذلك، وال يسعنا

لقاعدة عامة واحدة؛ ، فيها التغييرات التي تلحق مئات بل ألوف الكلمات
، األمر الذي يمكننا القول معه بأن النظامية هي السمة المميزة للغتنا

بل ، تتم صياغتها جزافاًال ،الكلمات في العربيةوالبرهان على ذلك أن 
، ومواد اشتقاق منتقاة؛ وأن انتقاء هذه المواد، وفق موازين مختارة
مما ، في ظاهر األمر، قد سبق وضع الكلمات، واختيار تلك الموازين

على أسس من ، يمكن الجزم معه بأن لغتنا إنَّما شُيد بنيانها السامق
   . اللذين سبقا قيام ذلك البنيان، التصميم والبرمجة

  
*   *   *  
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قـى مـن القـراء    سيكون من دواعي اعتزازنـا أن نتل  وال شك في أنه
ما قد يعن لهم من ، ممن يهتمون بتطوير علوم العربية وإغنائها، األكارم

  . لنضعها موضع أكبر اهتمامنا، حول الكتاب وبحوثه، آراء ومالحظات
  

طلبة الدراسات الجامعيـة  ، ائنانأبمن  النخبةبيب أن نُه، هنا، وال يفوتنا
وانتقاداتهم ، ةريئوآرائهم الج، أالّ يبخلوا علينا بمالحظاتهم الذكية، والعليا
  ، عقولنا نفحة حب االستكشاف ِلتَهب، البانية

  .الصاعدةمتمثلة بأجيالنا ، وتُمد قلوبنا بنبض قوة استمرار الحياة
      

 بأن نتخذ مما يبعثون بـه ، وعد الصدق ءاء األبناء األعزوإننا لَنَعد هؤال
، وللغة، حافزاً لنا على مزيد من الخدمة لهم، من آراء و مالحظات إلينا

  .ولألمة
  
  :توجيه الرسائل إلى عنواننا التالي، أخيراً، ونرجو، هذا
  .راسم الطحان لباحث اللغويا -)٤٦٠(ص ب -سورية -حلب

  
  ٠٠٩٦٣-٢١-/ ٢٦٧٢٢٢٢/هاتف 
         ٠٠٩٦٣-٢١-/٢٦٨٢٥٠٠/فاكس
  ٠٩٣٢٢٥٤١٣٤جوال 

Email: R-Tahhan @hot mail.com  
WWW. Greatarabic. com  
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المدخل إلى بحث النظام الصوتي  
  
  

ة، على صياغة للنظام العـام  لقد حاولنا العثور، في كتب اللغة المشهور
األمـر  . ..الذي يحكم اجتماع األصوات في الكالم، ولكن دون جـدوى 

  .اللغويةالذي دعانا إلى محاولة سد هذه الثغرة في منظومة علومنا 
  

وقد وجدنا من الضروري، للتوصل إلى ذلك الهدف، اسـتعمال ثالثـة   
  :أنواع من المصطلحات

مصطلحات محدثة، لم تكن مستعملة من قبل في علم  ...النوع األول -١
  .اللغة
في علم اللغة، ولكننا أدخلنـا  مصطلحات مستعملة ... والنوع الثاني -٢

 .تعديله تعديالً على تعريفها الشائع، بعد أن أقمنا الدليل على ضرورة
مصطلحات مستعملة، أيضاً، في علم اللغة، لم يتم  ...والنوع الثالث -٣

  .إدخال أي تعديل على تعريفها، ألنه تعريف صحيح
*   *   *  

، العـام  نظام الصوتيمن الضروري، للتمكن من صياغة الكذلك وجدنا 
  :تصحيح ثالثة أخطاء جسيمة، في التصنيف التقليدي لألصوات، وهي

إدخالهم الصوامت والمدات، على حد سواء، تحـت  ... الخطأ األول -١
ـ   مجموعة تصنيفية واحدة، ن ـوذلك على الرغم مما بين هذه وتلـك م

على ، )مجموعة الحروف(اختالف في الطبيعة الصوتية؛ وقد أطلقوا اسم
  .تلك المجموعة التصنيفيه
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إدخالهم الحركـة والسـكون تحـت مجموعـة      ...والخطأ الثاني -٢
وذلك على الرغم مما افترضوه من وجود اخـتالف  ، ة واحدةـتصنيفي
على حين لـم يعـدوا   ، صوتاً صائتاً قصيراًة ـإذ عدوا الحرك، بينهما

  .. هعدم وجود الحركعلى السكون سوى عالمة 
  
حركـة  (أو)حركـة مشـبعة  (تعريفهم المدة بأنها... خطأ الثالثوال -٣

  .خالفاً لحقيقتها التي ستتبين من خالل هذا البحث، )طويلة
*   *   *  

ـ بغية تصحيح تلك األخطـاء التـي و  ، هنا، عمدنا لذلك قرونـاً  ، تقف
كما سيتضـح مـن   ، حائالً دون اكتشاف أهم الحقائق اللغوية، ةـطويل

، تصنيف جديد لألصـوات عمدنا إلى اعتماد ، ابخالل فصول هذا الكت
  :على النحو التالي

  
مجموعة تصـنيفية خاصـة   ، في التصنيف الجديد، للمداتأصبح  -˝۱

فلم تعد تدخل تحـت مجموعـة   ، ومستقلة عن مجموعة الحروف، بها
  .هسوى األصوات الصامتة الثمانية والعشرين المعروف، الحروف

  
مبنياً علـى  ، في مجموعة العالمات، نوجود عالمة السكوأصبح   -˝٢

ــة  ــك العالم ــون تل ــ، وتاً صــائتاً قصــيراًصــك ــى كونه                 اال عل
فـي   ،وجود الحركة؛ وذلـك بعـد أن أقمنـا الـدليل    عالمة على عدم 

     .على أن السكون صائت قصير، )١٤(البند
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لحركة إلى حركـة  صوت صائت يكمل اأصبحت تُعرف المدة بأنها  -˝٣

  .ال بأنها هي ذاتها حركة طويله ،طويلة
  

                             *   *   *  
  
إلى اكتشـاف  ، د لألصوات اللغويةـوقد انتهى بنا التصنيف الجدي، هذا

والنحـو؛ وكـان   ، والصرف، اتفي الصوتي، ثالث حقائق لغوية كبرى
، حيحـنيف هو الصـتصعلى أن هذا ال واضحاً اف برهاناًـذلك االكتش
واسـتبعاد  ، باعتماد ذلك التصـنيف ، المة النهج الذي نهجناهـوعلى س

  .التصنيف الشائع
  
  

  ١٩٩٠آب  - ١٤١١المحرم 
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  صل األولالف
  

  أهم المصطلحات المستعملة في بحث
النظام الصوتي  

  

  

  تمهيد
  

الذي يحكـم اجتمـاع    في معرض صياغة النظام، لقد دعت الحاجة -١
من  ثالثة أنواعإلى استعمال ، والقاعدة التي تحميه، األصوات في الكالم

  :المصطلحات
  

  .فرضت إحداثها ضرورات الصياغة مصطلحات جديدة) أ(
  

اقتضت عملية تصنيف األصـوات تصـنيفاً    ومصطلحات معروفة) ب(
  .اعتماد تعريف لها مختلف عن تعريفها التقليدي، )١(دقيقاً

  

حتج إلى إدخـال  ولكن لم ي،  معروفة أيضاً ، ومصطلحات أخرى) جـ(

  .أي تعديل على تعريفها
____________  

 سـتئناس بنظـام  الا، ومنها األصوات اللغويـة ، في معرض تصنيف أجزاء الكالم، تم) ١(
  .المجموعات في الرياضيات الحديثة
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تم علـى مراحـل   وقد دّل االستقراء على أن بناء الكالم إنّما ي، هذا -٢
  :كما هو مبين في المثالين التاليين، ثالث

  

۱˝- ُأ(لبناء صـيغة ... لالمثال األوـلَتْ راألزواج ، أوالً، تُؤلّـف ، )س
، وعالمـة  منها من حرف المكون كّل) تْ -َل - سِ -ر - ُأ:(الصوتية
بالمثاني(،في مصطلح هذا البحث ،اةوالمسم.(  

  

ـ ، في المرحلة الثانية، وتؤلّف   الوحـدتان اللفظيتـان  ، ك المثـاني من تل
، هنـا ، والمصطلح، اللتان يمكن النطق بكّل منهما منفردة، )سلَتْ -رُأ(

  ).بالنسق(على تسمية كّل منهما
  

، آنفـاً  المـذكورين فتؤلـف مـن النسـقين    ، ثالثـة أما في المرحلة ال
  ).رسلَتُْأ:(صيغة

  

  :المثاني ، أوالً، لّفتؤ، )روقبا(ء صيغةلبنا… المثال الثاني -˝٢
)ق -ر ِ- من حروف وعالمات، )ب.  

  

، يؤلـف  )١(مية والفتحيـة  اني الثالثة، ومعها المدتان الضومن هذه المث
  ).قبا -رو : (النسقان

  

  ).روقبا: (ومن هذين النسقين، تؤلّف، في المرحلة الثالثة، صيغة
  

  :ق، مايليويمكن أن يستنتج، مما ورد في البند الساب -٣
هي الحروف والعالمـات والمـدات، وقـد     أصغر أجزاء الكالمأن ) أ(

  ).األصوات(اصطُلح، في هذا البحث على تسميتها 
_________________  

المدة (على مدة الفتحة؛ و) المدة الفتحية(اصطُلح، في هذا البحث، على أن تطلق تسمية ) ١(
  .على مدة الكسرة ،)المدة الكسرية(، على مدة الضمة؛ و)الضمية
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حرف : ، ألنه مؤلّف من صوتين اثنينالمثنى أكبر من الصوتوأن ) ب(
  .وعالمة

: مؤلّف من ثالثة أصوات فأكثر ، ألنهالنسق أكبر من المثنىوأن ) جـ(
  .كما هو واضح في المثالين السابقين

، أن الكالم إنّمـا يـتم   )٢(كذلك يمكن أن يستنتج، مما ورد في البند -٤
  :على ثالث مراحل بناؤه

  .المثاني من الحروف والعالماتتُبنى ... ففي المرحلة األولى -
تُبنى األنساق من المثاني وحـدها، أو مـن   ... وفي المرحلة الثانية -

  .المثاني والمدات
  .يبنى الكالم من األنساق... وفي المرحلة الثالثة -

، والمثـاني،  نبذة عن كّل مـن األصـوات   وسنورد، في البنود التالية،
  .واألنساق، على أن تتضمن الفصول التالية تفصيالً لما أوجزناه هنا

  
  األصـوات – ١

هو الجزء من الكالم الذي يتعذّر تقسيمه إلى أكثر مـن   ...الصوت -٥
    .أصغر أجزاء الكالمإذن ، جزء واحد؛ فهو

لعدم قابليـة  ، المدةو، عالمةالو، الحرفكّل من ، )الصوت(تحتويدخل 
منها للتجزئة أي.  

كّل من األجزاء الثالثة التي تتألف منها نحو ، ومن األمثلة على الصوت
  ،وعالمـة الفتحـة   )٢،حرف المـيم  )١: وهذه األجزاء هي، )ما(كلمة
  .ومدة الفتحة )٣
٦- هوالمد، من الحرف ن فيما يلي المقصود بكلٍّونبي.  
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ثل كل م ،)الصوت الصامت( هو، في مصطلح هذا البحث... الحرف ) أ(
وهذا يعني أن ). قُرِنَتْ(في صيغة، )والتاء -والنون -والراء -القاف(من

  .لم تعد تُعد من الحروف، )صوت صائت(المدة التي هي
  
الصـوت الصـائت   (، في مصطلح هذا البحـث ، هي... العالمةو ) ب(

في ، )والسكون -والفتحة -والكسرة -الضمة(أي هي كّل من، )القصير
على أن السكون صائت ، )١٤(في البند، نا الدليلوقد أقم). قُرِنَتْ(صيغة

  .هقصير كالحرك
  
أو ، حركة مشـبعة ، في مصطلح هذا البحث، ليست... المدةو) ج( -٧

بمعنى أنه إنّما يكمل العالمة ،)صوت صائت مكمل(بل هي، حركة طويلة
  :مبين فيما يليهو كما ، )عالمة طويلة(إلى، التي هي من جنسه

  .هإلى فتحة طويل، الفتحة، تكمل المدة الفتحية.. .ذَا... ففي نحو -
  .هطويل ضمةإلى  ،الضمة ،ةتكمل المدة الضمي ...ذُو... وفي نحو -
 .هطويل إلى كسرة، الكسرة، ةتكمل المدة الكسري... ذي... وفي نحو -
  

  .حركة ومدة متجانستينمؤلفة من ) الحركة الطويلة(وهذا يعني أن
  

  المثاني -٢
الجزء من الكالم المؤلّـف  ، في مصطلح هذا البحث، هو... نىالمث -٨

صـوت  (و) صوت صـامت  ( تقارنأي من ،  من تقارن حرف وعالمة

  ).صائت قصير
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يتقارن  ال يعثر في الكالم على حرف بال عالمةمن االستقراء أنه  ويتبين
  .)١(تتقارن معه وال على عالمة بال  حرفمعها، 

، إذ )تْ -ن  -رِ – قُ:(د أربعة مثانٍ هـي ،توج)نَتْقُرِ(ففي نحو صيغة
إن كال منها مؤلّف من تقارن حرف وعالمة؛ وال يوجـد، فـي هـذه    

  . الصيغة،حرف غيرمتقارن مع عالمة،والعالمةغيرمتقارنةمع حرف
  .نوعان، متحرك وساكن... والمثنى -٩
هو المثنى الذي عالمته حركة،مثل المتحرك الميمـي  ... والمتحرك )أ(

  ).من(، في نحو كلمة )م(الفتحي 
هو المثنى الذي عالمته السكون، مثل الساكن النوني، ...  والساكن )ب(

  ).من(في نحو كلمة
ومن الواضح، هنا، أن المدة ليست بمثنى، ألنها ليست حرفاً متقارناً مع 

: عالمة، أي أنها ليست صوتاً صامتاً متقارناً مع صوت صائت قصـير 
  ).٧(انظر البند 

  اقــاألنس - ٣
من االستقراء أن الكالم العربي مؤلّف كلّه مـن وحـدات   يتبين  – ١٠

. لفظية متشابهة في التركيب الصوتي، تتوالى فيه كحلقات فـي سلسـلة  
  ).األنساق(وقد سمينا هذه الوحدات اللفظية 

  )سلَتْ(و) ُأر(،يوجد نسقان، هما )ُأرسلَتْ(ففي نحو صيغة 
  ).قبا(و) رو(، يوجد نسقان أيضاً، هما )باروق(وفي نحو صيغة 

  .يمكن النطق به منفرداًويالحظ أن كال من هذه األنساق، 
____________________  

  ).٤٩(اآلية  –سورة الذاريات ... ۞ومن كّل شيء خَلَقنَا زوجينِ لعلّكم تَذَكَّرون۞) ١(
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  الصة الفصل األولـخ – ٤
  

  :ويدخل تحته. أجزاء الكالمهو أصغر ... الصوت -١ - ١١
  ).ما(وهو الصوت الصامت، كالميم، في نحو ... الحرف) أ ( 
وهي الصوت الصائت القصير، كالفتحة، فـي نحـو   ... والعالمة) ب(
  ).ما(
، كالمدة الفتحية، في نحو وهي الصوت الصائت المكمل... والمدة) جـ(
  ).ما(
ؤلّف من تقارن حرف وعالمة، المهو الجزء من الكالم ... والمثنى - ٢

أي من تقارن صوت صامت، وصوت صائت قصير، مثل كـلٍّ مـن   
ـ (المثنى الميمي الفتحي، والمثنى النوني الساكن، في نحو كلمـة   من .(

  :ويدخل تحت المثنى
  .وهو المثنى الذي عالمته حركة... المتحرك  - أ
  .وهو المثنى الذي عالمته السكون... والساكن  - ب
  
هي وحدات لفظية متشابهة في التركيـب الصـوتي،   ... نساقواأل – ٣

، فـي  )قبتْ(و) رو(تتوالى في الكالم كحلقات في سلسلة، مثل النسقين 
  ).روِقبتْ(صيغة 
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  الفصل الثاني
  

  واتــاألص
  

الصـوت هـو   أن  لقد أصبح معلوماً، مما ورد في الفصل األول، –١٢

إلى أكثر من جزء واحد؛وأنه إنمـا  ،إذ يتعذّر تقسيمه أصغر أجزاء الكالم
هـو   الحرفوأن  ؛تحت الصوت كّل من الحرف والعالمة والمدةيدخل 

 المدةوأن  ،الصوت الصائت القصيرهي  العالمةوأن  ،الصوت الصامت
 حركـة  إلـى  نه إنما يكمل الحركةأذلك  ،الصوت الصائت المكملهي 

  .تجانستينومدةً م إالحركةًليست  الطويلة الحركةوأن  طويلة،
 والوظيفة الصوتية، )الحرف(مصطلح  هذا، وسيدور البحث، هنا، حول

 وعـدد تصنيفاً دقيقاً،  تصنيف األصوات اللغوية، وحول لعالمة السكون
  ).المعتالت(و) اللينات(تلك األصوات، وحول مصطلحي 

  

  معنى الحرف في مصطلح هذا البحث – ١
للغويـة المتداولـة، علـى    ، في األوليات ا)الحرف(تطلق تسمية  – ١٣

في الطبيعة الصوتية؛ ففـي نحـو    صوتين اثنين مختلفين كّل االختالف
، اليفرقون في تلك األوليات بين الـذال التـي هـي صـوت     )ذَا(كلمة 

وبين مدة الفتحة التي هي صوت صائت، يكمل الفتحـة إلـى    صامت،
  ).٧(البند : فتحة طويلة

، )الحرف(ج المدة من تحت تسميةإخراوقد عمدنا، في هذا البحث، إلى 

، وذلك منعاً للخلط بين على الصوت الصامت وحدهوقصر هذه التسمية 
وصائت صامت.  
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  الوظيفة الصوتية لعالمة السكون – ٢
  
  

إن ثمة تماثالً بيناً، في الوظيفة الصوتية، بين الصوت المسـمى   – ١٤
، هما للفم وضعهيحدد كال، إذ )بالسكون(، والصوت المسمى )بالحركة(

فكما أن الحركة هي التي تحدد للفم وضعه، عنـد  . عند النطق بالمثنى
الكسـر،  ، النطق بالمثنى المتحرك، فتجعله في وضع الفتح أو الضـم أ 

، وضع الفم، عنـد  )بالسكون(؛ كذلك يحدد الصوت المسمى حسب الحال
ع الثالثة مختلف عن كلٍّ من األوضا وهو وضعالنطق بالمثنى الساكن، 

  .األخرى، إذ ليس هو فتحاً، وال ضماً، وال كسراً
  

أن هناك فرقاً واضحاً بـين مـوجتين صـوتيتين،     انـوغني عن البي
، وهو بوضع الفـتح أو الضـم أو الكسـر   تمر من خالل الفم  إحداهما
األوضاع  بوضع آخر مختلف عن تلكتمر من خالل الفم وهو  واألخرى

ذلك أن هذا الفرق بين الموجتين إنما يؤدي . سكونوضع الالثالثة؛ وهو 
إلى اختالف اللفظ الذي تحمله إحداهما عن اللفظ الذي تحمله األخـرى،  
من جهة، واختالف األثر الصوتي الذي تحدثه هذه في السمع، عن األثر 

  .الصوتي الذي تحدثه تلك فيه، من جهة أخرى
  

، جنبـاً  عالمة السكون دخالإلهذه األسباب، عمدنا، في هذا البحث، إلى 
مجموعـة  (المجموعة التصنيفية المسماة  تحتإلى جنب مع الحركات، 

  .، وذلك في معرض تصنيف األصوات اللغوية)الصوائت القصيرة
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  تصنيف األصوات اللغوية – ٣
  

لقد تم، في هذا البحث، تصنيف األصوات اللغويـة فـي ثـالث     – ١٥
  :مجموعات هي

  .وتضم الحروف الثمانية والعشرين... مجموعة الصوامت - ١
  .وتضم العالمات األربع... ومجموعة الصوائت القصيرة - ٢
  .وتضم المدات الثالث... ومجموعة الصوائت المكملة - ٣
  :، وغني عن البيانهذا

  

 أصـوات ، هـي  األلف والواو والياءأن كال من الحروف الثالثة،  -˝۱
: الصوامت؛ أما المدات الثالث، وتدخل، من ثم، تحت مجموعة صامتة

، فلم تعد تـدخل تحـت تلـك    لكسرةمدة الفتحة، ومدة الضمة، ومدة ا
  .هأصواتاً صائتوعة، لكونها المجم

  

لم يعد دخوله تحت مجموعة العالمات، مبنيـاً علـى    السكونأن  -˝٢
البند : كونه عالمة على عدم وجود الحركة، بل على كونه صائتاً قصيراً

)١٤.(  
  

كان ال بـد   ،بعد إخراج المدات الثالث من مجموعة الحروف أنه، -˝٣
، هـي مجموعـة الصـوائت    حداث مجموعة تصنيفية خاصة بهاإمن 

: المكملة، ذلك أن المدة صوت صائت يكمل الحركة إلى حركة طويلـة 
  ).٧(البند 

  

  :ومما اصطلح عليه، في هذا البحث، إطالق تسمية
  

ى فتحة ، على المدة التي تكمل الفتحة إلمدة الفتحة أو المدة الفتحية) أ(
  ).اذَ(طويلة، كما ورد في نحو 
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مة إلـى  كمل الضت، على المدة التي مدة الضمةأو ّة الضمية والمد) ب(
  ).وذُ(ضمة طويلة، كما في نحو 

على المدة التي تكمل الكسـرة   مدة الكسـرة، أو  الكسريةوالمدة ) جـ(
  ).ذي(ما في نحو إلى كسرة طويلة، ك

  :االختالف بين التصنيفين، الشائع والجديد هوجو - ١٦
مـن   التصنيف الجديد لألصوات اللغوية عن التصنيف التقليـدي يختلف 

  :ثالثة وجوه
أن مجموعة الحروف أصـبحت تقتصـر علـى األصـوات      - األول

  .الصامتة، دون سواها
بح مبنياً علـى  أن دخول السكون تحت مجموعة العالمات،أص –والثاني
مجرد عالمة علـى عـدم وجـود     أحد الصوائت القصيرة،وليسكونه 
  هالحرك
انه أصبح للمدات مجموعة تصنيفية خاصة بها، ومستقلة عن  – والثالث

  .مجموعة الحروف
  هعدد األصوات اللغوي – ٤

خمسـة   ،عدد األصوات المستعملة فـي الكتابـة العربيـة   إن  - ١٧

،وسـبعة صـوائت؛وهذه   شـرون صـامتاً  ثمانيـة وع ، منها وثالثون
، هـي العالمـات، أي الفتحـة والضـمة     أربعة قصيرةالصوائت،منها 

والكسرة والسكون، ومنها ثالثة مكملة، هي المدات، أي مـدة الفتحـة،   
  .ومدة الضمة، ومدة الكسره

  ):بالحروف(فهي األصوات التالية المسماة  الصوامتأما 
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 -والخـاء   –والحـاء   –والجـيم   –والثاء  –والتاء  –والباء  -األلف 
 –والصاد  –والشين  –والسين  –والزاي  –والراء  -والذال  –والدال 

 –والقـاف   –والفاء  –والغين  –والعين  –والظاء  –والطاء  –والضاد 
  .والياء –والواو  –والهاء  –والنون  –والميم  –والالم  –والكاف 

نا، أن المدة الفتحية لم تعد تدخل تحت ومما ينبغي التنبيه إليه، ه - ١٨
 ، والمدة)الواو(، والمدة الضمية لم تعد تدخل تحت تسمية )األلف(تسمية 

  ).الياء(الكسرية لم تعد تدخل تحت تسمية
، مجموعة الصوامتومن ، حرف، أن كال من األلف والواو والياءذلك 

وال ، سـت حرفـاً  لي، وأن كال من مدة الفتحة ومدة الضمة ومدة الكسرة

  .تدخل تحت مجموعة الصوائتبل ، صامتاً
  :الصائت األصلي و الصائت التابع -١٩

بغية تكميلها ، إال تبعاً للحركة، في الكالم، ة ال تأتيمن الواضح أن المد
  ).٧(البند: إلى حركة طويلة

ة ووصـف المـد  ، )صـائت أصـلي  (لذلك يمكن وصف العالمة بأنهـا 
  ).صائت تابع(بأنها

  اللينات -٥
تحته  وتدخل، )اللينة(، البحثهذا في ، من المصطلحات المحدثة -٢٠

  : األصوات التالية
  ،األلف والفتحة ومدة الفتحه )أ(
  ،والواو والضمة ومدة الضمه )ب(
  ،والياء والكسرة ومدة الكسره )ج(
  .السكونو) د(
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  ):اللينة(وهذا يعني أنه إنما يدخل تحت تسمية
  ؛والياء، والواو، األلف... هي، ثالثة صوامت -١
  الفتحة والضمة والكسرة والسكون؛... هي، وأربعة صوائت قصيرة -٢
ومدة ، ومدة الضمة، مدة الفتحة... هي، وثالثة صوائت مكملة -٣

  .هالكسر
أهمية إحداث ، من خالل البحثين الثاني والثالث من هذا الكتاب، وستتبين

، عاللالعامة لِإلياغة القاعدة إذ لم يكن ممكناً ص، مصطلح اللينة
قصد به دون استعمال ذلك المصطلح الذي تُ، عرابوالقاعدة العامة لِإل

ظة أن اللينات ومن الجدير بالمالححروف العلّة والعالمات والمدات؛ 
   .األصوات مرونة وقابلية للتغييرهي أكثر 

  :ونورد فيما يلي بعض األمثلة على اللينات، هذا -٢١
، واأللف، الفتحة: هي، توجد أربع لينات... ثَْأر...و كلمةفي نح -١

  .وسكون الراء، وسكون األلف
ومدة ، الفتحة: هي، لينات ثالث توجد... راثَ...وفي نحو كلمة -٢

  .وسكون الراء، الفتحة
، والواو، الفتحة: هي، توجد أربع لينات... حور...وفي نحو كلمة -٣

  .وسكون الراء، وسكون الواو
ومدة ، الضمة: هي، توجد ثالث لينات... حور...وفي نحو كلمة -٤

  .وسكون الراء، الضمة
، والياء، الفتحة: هي، توجد أربع لينات... عين...وفي نحو كلمة -٥

  .وسكون النون، وسكون الياء
ومدة ، الكسرة: هي، توجد ثالث لينات... عين...وفي نحو كلمة -٦

  .وسكون النون، الكسرة
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  المعتالّت -٦
كـّل مـن   ، في مصطلح هذا البحث، )المعتّل( يدخل تحت تسمية -٢٢

  :هاألصوات التالي
  والياء؛، والواو، األلف: هي، ثالثة صوامت -١
والمـدة  ، والمدة الضمية، المدة الفتحية: هي، وثالثة صوائت مكملة -٢

  .هالكسري
وثـالث  ، روفثالثة ح، )المعتّل( وهذا يعني أنه إنما يدخل تحت تسمية

  .مدات

وهـي  ، )المعتـل ( وقد سميت الحروف الثالثة التي تدخل تحت تسمية
  .)هحروف العلّ(، والياء، والواو، األلف

 قاصـرة علـى تلـك   أصـبحت   )حرف العلة( تسميةومن الواضح أن 
فقد خرجت مـن   المداتوأما ، الصوامتالتي هي من ، الحروف الثالثة
  ).٦(البند): الحرف( وجها من تحت تسميةتبعاً لخر، تحت هذه التسمية

  :ونورد فيما يلي بعض األمثلة على المعتالّت، هذا -٢٣
  :من الكلمتين التاليتين في وسط كّل -١
ثَْأر- ثَار  

؛ األلـف وهو ، )حرف علّة( ،)ثَْأر( في كلمة المعتل ولكن، )معتّل( يوجد
  ).هحمدة الفت(وهي، )فمدة(، )ثَار( في كلمة المعتلأما 
  :وفي وسط كل من الكلمتين التاليتين -٢

روح- ور١(  ح(  
__________  

  . )حوراء( جمع) حور) (١(



٢٦ 
 

؛ الـواو وهو ، )حرف علّة(، )حور(في كلمة المعتلولكن ، )معتّل(يوجد
  ). مدة الضمه(وهي، )فمدة(، )حور(في كلمة المعتلأما 
  :وفي وسط كل من الكلمتين التاليتين -٣
عني- ين١( ع(  

؛ هو اليـاء و، )حرف علّة(، )عين(في كلمة المعتلولكن ، )معتّل(يوجد
  ).مدة الكسره(وهي، )فمدة(، )عين(في كلمة المعتلأما 

  هاللينات السابغ -٧
  .إذا لم تكن سكوناً، )سابغة(اللينة بأنها توصف -٢٤

أو مـن  ) فتحية لينات(إنها... األلف والفتحة ومدة الفتحة... ويقال عن
  ،الجنس الفتحي

أو مـن  ) لينات ضمية(إنها... الواو والضمة ومدة الضمة... وعن.... 
  ،الجنس الضمي

أو من ) لينات كسرية(إنها... الياء والكسرة ومدة الكسرة... وعن.... 
  .الجنس الكسري

حث الثاني مـن  في الب، )اللينة السابغة(اث مصطلحوستتبين أهمية إحد
  .بهذا الكتا

  
  خالصة الفصل الثاني -٨

وال تـدخل المـدة تحـت    ، هو الصوت الصامت... الحرف -١ -٢٥
  .ألنها صوت صائت، )الحرف(تسمية

__________  
 )١) (ينع( جمع عناءي  .(  
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ألن له وظيفة صوتية مماثلة لوظيفـة  ، صائت قصير... والسكون -٢
  . هالحرك

  
حيث ُأدخلت ، ألصوات اللغويةتصنيفاً جديداً لوقد تبنّى هذا البحث  -٣

، دون المـدات ، األصوات الصامتة وحـدها ، )مجموعة الحروف(تحت
ألنـه  ، والحركات الثالثهو ، )مجموعة العالمات(تحت السكونوُأدخل 

وُأحدثت مجموعة تصـنيفية خاصـة بالصـوائت    ، صائت قصير مثلها

  ).مجموعة المدات(هي، المكملة
  
: خمسـة وثالثـون  الكتابة العربية وعدد األصوات المستعملة في  -٤

  .مدات ثالثو، وأربع عالمات، ثمانية وعشرون حرفاً
حـرف  ليدخل تحتهـا  ) المعتل(تسمية، الفصلهذا في ، وقد ُأحدثت -٥

  .المعتالت والعالماتخل تحتها لتد) اللينة(وتسمية، العلّة والمدة
  .إذا لم تكن سكوناً )سابغة(وتكون اللينة  -٦
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  الفصل الثالث
  

  المثاني
  

هـو   المثْنـى أن ، مما ورد في الفصل األول، لقد أصبح معلوماً -٢٦
مثـل كـّل مـن    ، تقارن حرف وعالمـة ف من الجزء من الكالم المؤلّ

، متحـرك : نوعـان  ؛ وأن المثنى)من(في نحو كلمة، )ن(و) م(المثنيين
  ).ن(مثل، سكونعالمته ال ساكنو، )م(مثل، عالمته حركة

  
  :سيدور البحث حول المسائل التالية، وفي هذا الفصل

  
إخراج المدة مـن تحـت تسـمية     -٢، تسميات المثاني وعددها -١

، المدة ال تقبل االقتـران بالعالمـات   -٤، تصنيف المثاني -٣، الساكن
 .ترتيب المتحركات والحدود في الكالم -٦، مصطلح الحد إحداث -٥
  

  مثاني وعددهاتسميات ال -١
  

نسبة المثنى المتحـرك إلـى   ، في هذا البحث، مما اصطُلح عليه -٢٧
وذلك تبعاً لمقتضى ، معاً أو إليهما، أو إلى حركته فحسب، حرفه فحسب

المتحرك األلفي ، )ُأ(المتحرك األلفي الفتحي؛ وعن، )َأ(فيقال عنالحال؛ 
عن المتحرك ،ضاًأي، ويقال .المتحرك األلفي الكسري، )ِإ(الضمي؛ وعن
  ).المتحرك الفتحي(أو، )المتحرك األلفي(، مثالً، األلفي الفتحي
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، إلى حرفه، كذلك اصطُلح على أن ينسب المثنى الذي هو من السواكن
ْأ(عن، قال الساكن األلفيفي(عن، ؛ والساكن البائي)؛ والساكن التائي)ب ،
  ...؛ وهلم جرا)تْ(عن

  

ثمانية  ،في العربية، أي السواكن، الساكنةعدد المثاني وإن ، هذا -٢٨

، وكلها صـوامت ، ألن كالّ من الحروف الثمانية والعشرين، وعشرون
فـي  ، وسـيتبين . في الكالم متقارناً مع عالمة السـكون ، إنّما يصادف

لـذلك ُأخرجـت   ، المدة ال تقبل االقتران بعالمة السكونأن ، )٢٩(البند
  ).٣٠(البند): لسواكنا(المدات الثالث من تحت تسمية

  

وهـو  ، أربعة وثمـانون فعددها ، أي المتحركات، المثاني المتحركةأما 
بعـدد  ، وهو ثمانية وعشـرون ، العدد الناتج عن ضرب عدد الحروف

عدد المثاني مائة واثنـا عشـر   وهو ثالث؛ وهذا يعني أن ، الحركات

  .مثنى
  

  المدة ال تقبل االقتران بالعالمات -٢
  

وهـذا يعنـي أن   . لمثنى يتألّف من تقارن حرف وعالمةقلنا إن ا -٢٩
فهل تتقـارن المـدة والعالمـة؟    ، الحرف والعالمة يتقارنان في الكالم

كما هو معلوم؛ وبقي أن ، جواب أن من المتعذر اقتران المدة بالحركةوال
  نعرف ما إذا كانت المدة تتقارن مع عالمة السكون أم ال؟

   

من المتعونقر ذّر كذلك تقارن المدة والسكون لسبب واضحر هاهنا أن ،
وضعاً مختلفاً ، عند النطق بأي من المدات الثالث، هو أن الفم إنما يتّخذ

  ؛)١٤(البند: كونالسعند النطق بعالمة ، عن الوضع الذي يتّخذه
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ذلك أن ، في آن معاً، النطق بالمدة والسكون، من ثم، المتعذروأن من 
وهـذا برهـان   . في آن معاً، م وضعين مختلفينمن المتعذّر اتّخاذ الف

واضح على أن من المتعذر اقتران المدة بعالمة السكون؛ وإن كّل مـا  
إنما هو من قبيـل الخطـأ   ، نراه من عالمة سكون فوق مدة في الكتابة

  . ال غير، الشائع
  

  إخراج المدة من تحت تسمية الساكن -٣
  

وجاء فـي  ، فاً من الحروفالمدة ليست حرأن ، )٦(في البند، جاء -٣٠
، الساكنولما كان . أن المدة ال تقبل االقتران بالسكون، السابق) ٢٩(البند

، المدة ليست حرفـاً ؛ وبما أن فاً من حرف وسكونمؤلّ، بحسب تعريفه
فقد أضـحى  ، من جهة أخرى، وال تقبل التقارن مع السكون، من جهة

  ).الساكن(إخراجها من تحت تسميةلزاماً 
صـوت  : صـوتين اثنـين  مؤلف من  الساكنن البيان هنا أن وغني ع
، هو عالمة السكون؛ هذا، وصوت صائت قصير، هو الحرف، صامت

  .هو صوت صائت مكمل، صوت واحدمؤلفة من  المدةعلى حين أن 
، اخـتالف واضـح  ، فاالختالف في البنية الصوتية بين الساكن والمـدة 

ط فـي التسـمية بـين السـاكن     الخل، وال وارداً، من ثم، وليس جائزاً

  .والمده
تحت إحدى المجموعـات   المداتاألمر الذي لم يكن بد معه من إدخال 

تحت إحدى المجموعتين  السواكنوإدخال ، باألصواتالتصنيفية الخاصة 
  .كما هو مبين في البند التالي، بالمثاني الخاصتين
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  تصنيف المثاني -٤
  

  :تصنيف المثاني في مجموعتين اثنتين ،لقد تم في هذا البحث -٣١
المثاني التي تكـون العالمـة فيهـا     وتضم ...مجموعة المتحركات -١

  .هحرك
ي التـي تكـون العالمـة فيهـا     وتضم المثان...السواكن ومجموعة -٢

  .السكون
: ألنها ليست من السـواكن ، ومن الواضح أنه ال مكان للمدة بين المثاني

  ).٣٠(البند
: الكالم مؤلف كلّه من المثـاني والمـدات  االستقراء أن  ولكن يتبين من

كـّل  ، ليدخل تحتها، )الدرة(دث تسمية؛ وقد يستدعي هذا أن تُح)٤(البند
مؤلف كلّـه مـن    إن الكالم العربي، من ثم، وليقال، المثنى والمدةمن 
  .الدرر

٥- إحداث مصطلح الحد  
ة الصوتية؛ بين المـدة  في البنية والطبيعة والوظيف، إن االختالف -٣٢

إخراج المدة مـن تحـت   ، ابتداء، ذلك االختالف الذي فرض، والساكن
إدخال المدة والساكن معـاً تحـت   ال يقف حائالً دون ، )الساكن( تسمية

ظر إلى وجود صـفتين تجمعـان   بالنوذلك ، فيما بينهما تسمية مشتركة
  .بينهما

بين الساكن ، وقع واإليقاعتشابهاً في المفلقد دّل االستقراء على أن ثمة 
أو ، بـين متحـركين  ، صـادف أكثر ما ي، صادف كّل منهماإذ ي، والمدة
راًآخ ،  ةمن جهة؛ وتتعادل الفترة الزمنية التي يستغرقها النطـق بالمـد ،

وقـد  . من جهة أخـرى ، بالساكن يستغرقها النطقوالفترة الزمنية التي 
التعـادل  ( تسـمية ، لعلى أن تُطلق على ذلـك التعـاد  ، هنا، اصطُلح

  .)يقاعيإلا
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  .وسنجد في البندين التاليين توضيحاً لما ذُكر في هذا البند
  :في الموقع بين الساكن والمدهأمثلة على التشابه  -٣٣

، ۞ىيعطيك ربك فَتَرض ولسوفَ ۞: من سورة الضحى) ٥(في اآلية
يالحظ ، ۞مره َأكالّ لَما يقْْضِ ما  ۞: من سورة األعمى )٢٣(واآلية
  :ما يلي

إنّما يقع بين ، )يقْضِ -كالَّ -يعطي -سوفَ(في كل من، أن الساكن -١
  .اآلية الثانيهيقع في آخر  ،)مرهَأ( في، متحركين؛ والساكن

، قعت، )مرهَأما   -لَما يقْْضِ.. كالَّ -يعطيك( في كل من، وأن المدة -٢
  .تقع في آخر اآلية األولى، )فَتَرضى(في، دةبين متحركين؛ والم، كذلك

موقـع كـل   من حيث ، تشابهاً بين الساكن والمدةوهذا يعني أن هناك 
  .منهما في الكالم

  

٣٤- هالتعادل اإليقاعي بين الساكن والمد:  
الحظ من ما ي، هبين الساكن والمد إن من أبرز مظاهر التعادل اإليقاعي

دون أن يؤدي ذلك إلـى  ، ي تفعيالت الشعراآلخر ف حلول أحدهما محّل
  .في تلك التفعيالت، أي خلل في اإليقاع الموسيقي

  :بن أبي سلمى من البيت التالي لزهير،ففي التفعيلة األولى
ومهكُا تَمن امرِ عندو   من خليقة ِإىءتُ ى على الناسِفَخْها تَالَخَ نمِلَع  
ومه - ام........................    ................................  

  ................................    ........................لُن -فَعو
الحظ ما يليي:  
  ؛)عوفَ(في، قد حّل محّل مدة الضمة، )ومه( في، أن الساكن الهائي) أ(
  )لُن( في، يالساكن النونقد حلّت محل ، )ما( في، وأن المدة الفتحية) ب(
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  .تعادالً إيقاعياً بين الساكن والمدةوهذا يعني أن ثمة 
علـى  ، )الحد( طلق تسميةعلى أن تُ، في هذا البحث، لقد اصطُلح -٣٥

، وذلك بالنظر إلى الصفَتين اللتين تجمعان بينهما، الساكن والمدةكل من 
سـمية  ويمكن اسـتعمال ت . والتعادل اإليقاعي، في الموقع التشابهوهما 
على النحو التالي الحد:  
، مؤلفة من متحـرك وحـد  ، )ما(و) من(ال من الكلمتينإن كُ، مثالً، يقال

) مـا ( وكلمـة ،  من متحرك وساكن هفمؤلّ) من(قولنا إن كلمةبدالً من 
  .مؤلفة من متحرك ومده

في الفصلين التاليين مـن  ، )الحد( وستتبين أهمية إحداث مصطلح، هذا
  .لبحثهذا ا

  ترتيب المتحركات والحدود في الكالم -٦
  

وتليهـا  ، تأتي في الكالم أوالًيتبين من االستقراء أن المتحركات  -٣٦

وال متحرك فـي  ، ي أول الكالمفال يصادف حد ف، الحدود، في الترتيب
  آخره

  :الحظ ما يليي... هُل فَضْلَأهُؤالَء ... ففي نحو جملة
  ).ها( في، ة الفتحيةوأتت بعده المد، أتى أوالً أن المتحرك الهائي -١
وأتـت بعـدهما المـدة    ، وأن المتحركين األلفي والالمي أتيـا أوالً  -٢

  ).ُأالَ( في، الفتحية
 فـي ، وأتى بعدهما الساكن الهائي، وأن المتحركين األلفيين أتيا أوالً -٣
  .)هَأِإ(
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 تى بعـدهما السـاكنان  وأ، أوالً أتياوالفائي  ميالال المتحركينوأن  -٤
  ).ُل فَضْل( في، الضادي والالمي

  

... هـا   :آنفـاً  فيما يلي كتابة الجملة بشكل يوضح ما ذُكـر وقد أعدنا 
  .ُل فَضْل... هَْأء ... الَُؤ

وال ينتهـي  ، ال يبـدأ بحـد  إن الكـالم  ( :األمر الذي يمكن القول معه

  .)بمتحرك
  

، إن العرب ال تبدأ بساكن: (قولهم وقد ورد في األوليات اللغوية الشائعة
إذ ، كالً من الساكن والمدة، هنا، قاصدين بالساكن، )وال تنتهي بمتحرك

، )السـاكن ( فيدخلون كال منهما تحت تسمية، إنهم ال يفرقون بين االثنين
  ).٣٠(البند: خالفاً لما ذهب إليه هذا البحث

  

  الصة الفصل الثالثخ -٧
  

؛ تقارن حرف وعالمةمن الكالم المؤلّف من  هو الجزء... المثنى -٣٧
ىويإذا كـان  ، )سـاكناً (و، حركـة إن كانت العالمة فيه ، )متحركاً( سم

  .هالعالمالسكون فيه هو 
  

أو إلـى  ، أو إلى حركتـه فحسـب  ، وينسب المتحرك إلى حرفه فحسب
  .أما الساكن فينسب إلى حرفه. حسب مقتضى الحال، االثنين معاً

بل هـي  ، ألنها ال تتألف من حرف وسكون، مثنى ساكناًوالمدة ليست 
، عـن السـاكن  ، صوت مختلف في البنية والطبيعة والوظيفة الصوتية
  .األمر الذي أوجب إخراج المدة من تحت تسمية الساكن

، مجموعـة المتحركـات  : وقد تم تصنيف المثاني في مجموعتين، هذا

  .ومجموعة السواكن
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، وُأدخل تحت تسمية الحـد ، الحدّمصطلح ، في هذا الفصل، وقد ُأحدث
التشـابه فـي الموقـع    وذلك لما بينهما مـن  ، كالهما الساكن والمدة

  .واإليقاع
  

الحدودفي الترتيب  وتليها، أوالًتأتي في الكالم  المتحركاتالحظ أن وي ،
في أول الكالمفال ي لـذلك يمكـن   . وال متحرك في آخـره ، صادف حد
  ).وال ينتهي بمتحرك، يبدأ بحد إن الكالم ال: (القول
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  الفصل الرابع

  

  اقـاألنس
  
  

وان  لقد أصبح معلوماً أن الصوت هو أصـغر أجـزاء الكـالم؛    -٣٨
المثنى مؤلف من صوتين اثنين متقارنين، حرف وعالمة؛ وأن النسـق  

  ).٣(البند : مؤلف من أكثر من صوتين اثنين
  

الم مؤلّف كلّه من وحدات لفظية، متشابهة في كذلك أصبح معلوماً أن الك
التركيب الصوتي، تتوالى فيه كحلقات في سلسلة، وأننـا سـمينا تلـك    

  ).١٠(البند ): األنساق(الوحدات اللفظية 
  

؛ وشروط تأليفه، يف النسقتعرفي هذا الفصل، حول  وسيدور البحث،
ـ (وسيحتاج، في معرض تعريف النسق، إلى إحداث مصطلحي  ، )واةالنَّ

  ).النُّويطقْ(و
  
  

  هالنـــوا – ١
  

 أصغر جزء مـن الكـالم  هي في مصطلح هذا البحث، ... النواة - ٣٩
يكـون   ويتبين من االستقراء أن هـذا الجـزء  . يمكن النطق به منفرداً

  ).ما(و) من(، مثل متحرك و حدمؤلفاً من 
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ويقال عنها إنهـا   ؛ساكناً ، إذا كان حدها)ساكنة(ويقال عن النواة، إنها 

، والمدية، مثـل  )من(ثل والنواة الساكنة م). مدة(، إذا كان حدها )مدية(
  .)ما(
  

ال تـأتي إال بعـد   ومن الجدير بالمالحظة أن المدة، في النواة المديـة،  

، حيـث  )يذ -و ُ ذ –ا َ ذ(، كما في نحـو  ك بحركة من جنسهامتحر
  .الثالث، من جنس واحد الحركة والمدة، في كل من هذه النوى

  

إال داخل نواة في الكالم، هذا، وقد دّل االستقراء على أنه ال وجود للمدة 

يهمد.  

  هشرطا النوا – ٢
يمكن أن يستنتج مما ورد في البند السـابق، أن أي جـزء مـن     – ٤٠

  :الكالم، ال يتوفر فيه الشرطان التاليان، ال يعد نواه
  

  .حدمتحرك وأن يتألف من  -˝۱
  .متحرك بحركة من جنسها، إن وجدت، بعد المدة فيهأن تأتي  -˝٢

  

طلق علـى هـذين الشـرطين،    ن تُأوقد اصطلح، في هذا البحث، على 
  ).شرطي النواه(تسمية 

  

  النُّويطقْ – ٣
  

الكالم الذي الجزء من في مصطلح هذا البحث، هو، ... النويطق – ٤١

ما َأ –من َأ –ما  –من (، مثل واحدة، وفيه نواة اًيمكن النطق به منفرد
  ).ممارْ –مدار  -بيتَْأ –مارْ  –دار  –بيتْ  –فَما َأ –فَمن َأ –
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  :أربعة أشكالويتبين من االستقراء أن للنويطق، في الكالم، 
  ).ما –من (وليس فيه، مع النواة، شيء، مثل  ...الخفيف – ١
٢ – ليَأ(من المتحركات قبلها، مثل  )١(مع النواة، عدد وفيه،... والقَب نا َأ –مم
  ).ذَهبتَْأ - فَما َأ –فَمن َأ –
٣ – ديعتْ( مثل ، بعدها ، مدغمان وفيه،مع النواة،ساكن أو ساكنان..والبيب  - 
ارد  - ْارم(.  

لمدية، أما ويالحظ، هنا، أن الساكن يأتي مع النواة الساكنة، كما يأتي مع النواة ا
  .الساكنان المدغمان فال يأتيان إال مع النواة المدية

وفيه، مع النواة، عدد من المتحركات قبلها؛ وساكن أو ساكنان ... والوافر - ٤
  ).ممارْ –مدار  - بيتَْأ(مدغمان بعدها؛ مثل 

  .ومدي، ساكن: هذا، ويقسم النويطق إلى نوعين – ٤٢
  .)بيتَْأ -  بيتْ – منَأ – من(مثل ،نواته ساكنةن هو الذي تكو ..والساكن –١
 – مارْ – مدار – دار - ماَأ – ما(مثل ،نواته مديةهو الذي تكون  ..والمدي –٢

ْارمم (.  
  شروط النويطق – ٤

تعريف النويطق، ومن األمثلة الواردة في البنود السابقة، أن يؤخذ من  – ٤٣
  ، وعدد من الحدود يتلوه؛ وأن الحدود ركاتحمتالمن  النويطق مؤلّف من عدد

، أو كنمدة وسا، أو هيئة ساكنينال تجتمع، في النويطق، إذا اجتمعت، إال على 
ال تأتي إال بعد المدة، إن وجدت في النويطق،  ؛ وأنمدة وساكنين مدغمين

من  كر آنفاً؛ أن أي جزءأن نستنتج مما ذُ ويمكن .متحرك بحركة من جنسها
  :يعد نويطقاً التالية، ال ربعةاأل الكالم ال تتوفر فيه أحد الشروط

________________________________________  

  ).واحد فأكثر(، هنا، )عدد(يقصد بكلمة ) ١(
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  .وعدد من الحدود يتلوه، عدد من المتحركاتأن يكون مؤلفاً من  – ١
 مدة، أو هيئة ساكنين إن وجد، على أن يكون اجتماع الحدود فيه، – ٢
  .مدة وساكنين مدغمينأو  ،ساكنو
  .بعد متحرك بحركة من جنسهافيه، إن وجدت، تقع المدة أن  – ٣
  .أن يحتوي على نواة واحدة -٤

على الشروط ) شروط النويطق(أن تُطلق تسمية هذا، وقد اُصطلح، على 
  .المذكورة آنفاً األربعة

  تعريف النسق – ٥
، إن الكالم مؤلف كله من وحـدات لفظيـة   )٣٨(لبند قلنا، في ا – ٤٤

متشابهة في التركيب الصوتي، تتوالى فيه كحلقات في سلسـلة، وأننـا   
  ).األنساق(سمينا تلك الوحدات اللفظية، 

  

وقلنا، في البند ذاته، إن تعريف النسق يحتاج إلى معرفة المقصود بكـل  
  .النُّويطق، والنّواة: من المصطلحين المحدثين

  

، بعد أن عرفنا النواة والنويطق، أصبح ممكناً تعريف النسق على واآلن
  :النحو التالي

  .هو النويطق الذي اليسبقه متحرك، وال يتلوه حد... النسق
  

هـي نويطـق ال يسـبقه    ، إذ )عرفْتْ(ومن األمثلة على النسق، صيغة 
 متحرك، وال يتلوه حد.  

الذي هو نويطق ونسق، فـي آن  وللتفريق بين الجزء من الكالم  -٤٥
األمثلة الثالثـة  معاً، والجزء الذي هو نويطق، ولكنه ليس بنسق، نورد 

  :التالية على النويطق الذي ليس هو نسقاً
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يعد نسقاً، ألنه مسبوق بـالمتحرك   ، ال)عرفْتْ(، في صيغة )رفْتْ(النويطق  - ١
  ).ع(العيني 

ألنـه متلـو بالحـد التـائي      ليس بنسق، ،)عرفْتْ(في ،)عرفْ( والنويطق – ٢
  .)١()تْ(
، ليس نسقاً، أيضاً، ألنه مسبوق بـالمتحرك  )عرفْتْ(، في )رفْ(والنويطق  – ٣

 ).تْ(، ومتلو بالحد التائي )ع(العيني 
، النويطق قد يسبقه متحـرك هو أن  بين النويطق والنسقالفرق وهذا يعني أن 

  .وال حد بعده ،ال متحرك قبلهالذي ، بخالف النسق يتلوه حدوقد 
  شروط النسق – ٦

فـإن  ، )ال يتلـوه حـد  (و ، )ال يسبقه متحرك(نويطقاً  مادام النسق، بحسب تعريفه، – ٤٦
  .وغير متلو بحد، بأنه غير مسبوق بمتحرك، شروط النسق إنما تزيد على شروط النويطق

  : وهذا يعني أن شروط النسق هي
ال يتلـوه  ، بعده، وعدد من الحدود، من المتحركات ال يسبقه متحرك أن يتألّف من عدد -١ً

حد .ى هذا الشرط ويشرط الشكل(سم.(  
أو مـدة  ، أو مدة وسـاكن ، على هيئة ساكنين، إن وجد، أن يكون اجتماع الحدود فيه -٢ً

  .وساكنين مدغمين
   ).شرط الحدود(ويسمى هذا الشرط 

   .عد متحرك بحركة من جنسهاب، إن وجدت، أن تقع المدة فيه -٣ً
  ).شرط المده(ويسمى هذا الشرط 

  .أال يحتوي على أكثر من نواة واحدة  -٤ً
  ).هشرط النوا(ويسمى هذا الشرط 

_____________________________  

عن الساكن التائي؛ ويمكن أن ينسـب  ، )حد تائي(يمكن أن ينسب الحد إلى حرفه فيقال ) ١(
    .ةعن المدة الفتحي، )حد فتحي(يقال ف، إلى جنس المدة
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ويمكن تعريـف   .ال يعد نسقاً، يفتقد أحد هذه الشروط، وإن أي جزء من الكالم، هذا
  :على النحو التالي -في ضوء ما ذُكر –النسق 
هو الجزء من الكالم الذي يبدأ بمتحرك ال متحرك قبله، وينتهي بحـد ال  ... النسق 

  . هواة واحدحد بعده، ويحتوي على ن

  خالصة الفصل الرابع -٧
وتتألف النواة . هي أصغر جزء من الكالم يمكن النطق به منفرداً... النَّواة -١ -٤٧

مثل ، من متحرك وحد)نا(و ) مم.(  
إن ، تـأتي المـدة فيهـا    وأن، دك وحأن تتألف من متحر... هما وشرطا النواة -٢

  .بعد متحرك بحركة من جنسها، وجدت
وفيـه نـواة   ، هو الجزء من الكالم الذي يمكن النطق به منفـرداً ... النويطقو  -٣

  . خفيف وقبلي وبعدي ووافر: أربعة أنواعوهو . واحدة
وعدد مـن الحـدود   ،هي أن يتألف من عدد من المتحركات...وشروط النويطق -٤

أو مدة ،كنأو مدة وسا،على هيئة ساكنين،إن وجد،يتلوه؛وأن يكون اجتماع  الحدود فيه
؛ وأن بعد متحرك بحركة من جنسـها ،دتإن وج،وساكنين مدغمين؛وأن تقع المدة فيه

  .هيحتوي على نواة واحد
  .هو النويطق الذي ال يسبقه متحرك وال يتلوه حد... النسق -٥
  : هي... شروط النسق -٦
، وعدد مـن الحـدود  ، أن يكون مؤلفاً من عدد من المتحركات ال يسبقه متحرك -١ً

  ).شرط الشكل(وهو  -ال يتلوه حد، بعده
أو ، مدة وسـاكن أو ، على هيئة ساكنين، دإن وج، أن يكون اجتماع الحدود فيه -٢ً

  ).شرط الحدود(وهو  -مدة وساكنين مدغمين
  ).شرط المدة(وهو  ،بعد متحرك بحركة من جنسها،إن وجدت،أن تقع المدة فيه -٣ً

  ).هشرط النّوا(وهو ، ةاحدأال يحتوي على أكثر من نواة و -٤ً
  .دون أن ينسب إلى النويطق، تعريف النسقورد في هذا الفصل  -٧
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  الفصل الخامس
  

  هنظام األنساق هو النظام الصوتي في العربي
  

  المقصود بالنظام الصوتي -١
  

النظـام الـذي   ، في مصطلح هذا البحث، )بالنظام الصوتي(يقصد -٤٨
  .ميحكم اجتماع األصوات في الكال

  

، طلقتلذلك ُأ، مؤلّف كله من األنساقاالستقراء على أن الكالم  وقد دّل
فـي   النظـام الصـوتي  علـى  ، )نظام األنساق(تسمية ، في هذا البحث

هالعربي .  
  

ـ  ، هذا ـ ونورد فيما يلي مثالين يدالّن على أن الكـالم مؤلّ ه مـن  ف كلّ
  :األنساق

  

الحمـد هللا رب  ۞: تحةاآلية األولى من سورة الفا... المثال األول -١
يلماَالعن ۞.  

  

  :تتوالى األنساق الثمانية التاليه، في هذه اآلية
  

  . لََمين -عا -بِ ْل -ه رب -الَ -دِلْل -حم -اَْل
  

وتتألف اآلية من تلك األنساق الثمانية؛ وقد عد كّل منها نسقاً ألنه نويطق 
  .وال يتلوه حد، ال يسبقه متحرك



٤٤ 
 

  :دير بالمالحظة ما يليومن الج
ً١- اَْل(من النويطقات  أن كال- ما -بِ ْل -الَ -حخفيفنويطق ، )ع.  
ً٢- ِلْل(النويطقين  من أن كالد- بر ْْلينويطق ، )هقَب.  
   .)٤١(البند: وافرنويطق ، )لََمين(أن النويطق  -٣ً
  :نيالنابغة الذبيابيت الشطر األول من ... المثال الثاني -٢

  بهذْم ءرملِْل اِهللا وراء وليس   ةًيبرِ كسفْنَِل كرتَْأ ملَحلَفْتُ فَ
  : هذا الشطر مؤلف من األنساق السبعة التاليه

لَفَ تُ - فْلَحتَْأ - م- رفْنَِل -ك - سيرِ ك- تَبن.  
  

 تصنيف األنساق -٢
  

  : شكل نويطقهاتصنيف األنساق بالنظر إلى  -أوالً -٤٩
  :أربع مجموعاتفي ، بالنظر إلى شكل نويطقها، صنّف األنساقتُ 
  ).ما -من(مثل ، وهي ذات النويطق الخفيف... األنساق الخفيفة -١
  ).ماَأ -منَأ(مثل ، وهي ذات النويطق القبلي... األنساق القبليةو -٢
 -دار -بيتْ(مثل ، يوهي ذات النويطق البعد... لبعديةاألنساق او -٣
مْار.(  
 - مدار -بيتَْأ(مثل  ،وهي ذات النويطق الوافر... واألنساق الوافرة -٤

ْارمم.(  
  

  :إلى شكل نواتهاتصنيف األنساق بالنظر  -ثانياً -٥٠
  :في مجموعتين، بالنظر إلى شكل نواتها، تُصنّف األنساق
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ـ َأ -مـن (مثل ، النواة الساكنة وهي ذات... األنساق الساكنة -١ً  -نم
  ).بيتَْأ -بيتْ

 -دار -مـا َأ -ما(مثل ، وهي ذات النواة المدية... األنساق المدية -٢ً
اردم- ارم  ْ– ارمم ْ.(  
  :فيها وعدمه )١(وجود الذيلتصنيف األنساق بالنظر إلى  -ثالثاً -٥١

  :في مجموعتين، بالنظر إلى وجود الذيل فيها وعدمه، تُصنّف األنساق
  منَأ -ما -من(مثل ، وهي غير ذات الذيل... ساق الرشيقةاألن -١ً

  ).ماَأ -
  دار -بيتَْأ -بيتْ(مثل ، وهي ذات الذيل... األنساق المذيلة -٢ً

- اردم- ارم ْ- ارمم ْ.(  
  :عدد متحركاتهاتصنيف األنساق بالنظر إلى  -رابعاً -٥٢
  :ثالث مجموعاتفي ، اتهابالنظر إلى عدد متحرك، ف األنساقصنّتُ
  مثل، وتقّل المتحركات فيها عن أربعة ...األنساق القصيرة -١ً

) نا -مَأ -مناَأ -مَأ -مناَأ -فَمتْ  -فَمبـا  -ذَهبذَه- ـ ب ـتْ َأ -تْييب- 
  ).وممارْ -مارْم -مارْ -ومدار -مدار -دار -بيتَْأَأ
مثـل  ، حركات فيها علـى خمسـة  وتزيد المت.. .األنساق الطويلة -٢ً

  ).هبتَاوذََأ(
مثـل  ، حركات فيها أربعـة أو خمسـة  والمت... األنساق المتوسطة -٣ً

  ).ذَهبتَاَأ -وذَهبتَْأ -ذَهباَأ -ذَهبتَْأ(
________________________________________________  

كما ، )ذيالً قصيراً(إذا تألف من ساكن واحد سمي ف، الذيل هو ما قد يقع بعد نواة النسق) ١( 
كما فـي  ، )ذيالً طويالً(وإن تألف من ساكنين مدغمين سمي ، )مدار -دار -بيتَْأ -بيتْ(في 

)مْار- ممْار.(  
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  :أن تُطلق على النسق تسمية، في هذا البحث، ومما اصطُلح عليه
  ؛)ما -من(ثل م، إذا كان ذا متحرك واحد... األحادي) أ(
  ؛)ماَأ -منَأ(مثل ، إذا كان ذا متحركين... والثنائي) ب(
  ؛)فَماَأ -فَمنَأ(مثل ، إذا كان ذا ثالثة متحركات... والثالثي) ج(

  ...وهلم جرا
  
  

  نساق الكالمأبعض المالحظات حول  -٣
  

  :يتبين من االستقراء ما يلي -٥٣
  

  ؛يرة والرشيقهالقصأنساق الكالم من  معظمأن  -١ً
  في الكالم؛ وجوده قّل، في النسق كثر عدد المتحركاتما أنه كلّ -٢ً
  ؛يهاألنساق المدمن  أكثر عدداً األنساق الساكنةأن  -٣ً
علـى عـدد   ، أضـعافاً يزيد عددها ، القصير ذات الذيلنساق أن األ -٤ً

  .ذات الذيل الطويلاألنساق 
  .خفيف والقبليالأنساق الكالم من النوعين  معظمأن  -٥ً

  

  اإلفادة من نظام األنساق في العروض -٤
  

في ، ييؤد، تفاعيل البحور الشعريةعلى  تطبيق نظام األنساقإن  -٥٤
  :منها، إلى نتائج مفيدة، اعتقادنا

  

 ،تفاعيـل أوزان البحـور  وذلـك بتبسـيط   ، تبسيط علم العروض -١ً
من ، لعروضيةواختصار عدد المصطلحات المستعملة لتسمية التغييرات ا

  بحيث تبدو أكثر، التغييرات وإعادة صياغة تعاريف تلك، زحاف وعلل
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  .)١(منطقية وسهولة من تعاريفها التقليدية المعروفة في علم العروض
ثالثـة  لوذلك بأن يعمد إلى ترتيب األنساق ا، استنباط بحور جديدة -٢ً

تعملة في بحور الشعر المس، )٢()فَعلُن(و) علُن(و) اـَف: (القصيرة الرشيقة
وبمسـاعدة  ، على مختلف أوجه الترتيب الممكنة، الستة عشر المعروفة

تغني ، )ةقَسومم(جديدة  بغية استنباط بحورٍ،  )الكمبيوتر(الحاسب اآللي 
عما يالقصيدة النثرية(أو ) الشعر المنثور(ى سم( ،مما يفـي  ، إليه ُألج

عند العجز عن نظم ، األغلب األعمالمتميـز بموسـيقاه   ، الشعر العربي
أو عـدم الـتمكن مـن    ، الشاعرية عزى إلى نقصالجميلة؛ وهو عجز ي

  .في معظم األحوال، أو إلى السببين جميعاً، العربية
عن العالقة الوطيدة بين نظام األنساق وعلم ، هنا، ومن طريف ما يذكر

  :الفائدة التاليه، العروض
وأحد شطري البحر ، شطري البحر الطويللنكتب فيما يلي تفاعيل أحد 

  :وذلك على النحو التالي، على هيئة أنساق، البسيط
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن... الطويل -١

  لُن -عي -مفَا-لُن-فَعو-لُن-عي -مفَا-لُن ..فَعو 
٣(١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٢(  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن... البسيط -٢
ستَفْ -م- لُنفَا -ع- لُنع- ستَفْ -م- لُنفَا -ع- لُنع  
٢  ١  ٢  ١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١  

___________________________________________  

بحث العروض ونظـام  (والمسمى ، أنظر البحث التطبيقي الملحق ببحث النظام الصوتي) ١(
  .في آخر هذا الكتاب، )األنساق

  .من البحث التطبيقي المذكور آنفاً) ٤(و ) ٢(أنظر البندين ) ٢(
  /. ٢/وللنسق الثنائي الرشيق بالرقم / ١/للنسق األحادي الرشيق بالرقم ، هنا، رمز) ٣(
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وأن ، بسيطاًيؤدي إلى جعله  عكس ترتيب أنساق الطويلثم لنالحظ أن 
  .طويالًإلى جعله ، بطبيعة الحال، يؤدي عكس ترتيب أنساق البسيط

بمعنى أن ، لمعكوس اآلخر البحرين مماثٌلمن هذين  الكُوهذا يعني أن 
، وأن معكوس البسيط هو الطويل ذاته، الطويل هو البسيط ذاتهمعكوس 

  .أيضاً
  

  خالصة الفصل الخامس -٥
 .هو نظام اجتماع األصوات في الكالم... الصوتيالنظام  -١ -٥٥

العربية النظام الصوتي في  سمي، ف كله من األنساقوألن الكالم مؤلّ
  ).نظام األنساق(
٢- على النحو التالي، تصنيف األنساق، في هذا الفصل، تم:  
  .هووافر، وبعدية، وقبلية، خفيفة... شكل نويطقهابالنظر إلى  -١ً
  .ومديه، ساكنة... شكل نواتهابالنظر إلى  -٢ً
  .ورشيقه، مذيلة... وجود الذيل وعدمهبالنظر إلى  -٣ً
  .هومتوسط، وطويلة، قصيرة... تحركات فيهاعدد المبالنظر إلى  -٤ً

، )بالثنائي(؛ والمتحرك الواحدالنسق ذو ، )باألحادي(وقد سمي . هذا
؛ وهلم المتحركات الثالثةالنسق ذو ، )بالثالثي(؛ والمتحركينالنسق ذو 

  ...جرا
  :ما يلي، ومما يالحظ في أنساق الكالم -٣
 نساق المذيلة ذات الذيلوأن عدد األ، معظمها قصير ورشيقأن ) أ(

  . القصيربالقياس إلى عدد األنساق المذيلة ذات الذيل  ضئيل جداً، الطويل
  .الخفيف والقبليأنساق الكالم من النوعين  معظمن أو) ب(
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  .هاألنساق المديمن األنساق الساكنة أكثر عدداً وأن ) ج(
  . لكالماقّل وجوده في ، في النسقكثر عدد المتحركات وأنه كلما ) د(
  

أن تطبيق نظام األنساق على تفاعيـل  ، في هذا الفصل، وقد ذكرنا -٤
باط باسـتن  وإغنائـه ، تبسيط علم العروضالبحور الشعرية يؤدي إلى 

  .هبحور جديد
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  الفصل السادس
  

  القاعدة التي تمنع مخالفة نظام األنساق
  قاعدة منع الشرود

  
  

. مخالفة نظام األنسـاق  ،مصطلح هذا البحث في، بالشروديقصد  -٥٦
ومن المعلوم أن نظام األنساق هو النظام الذي يحكم اجتماع األصـوات  

في معـرض  ، وقد تبين من االستقراء أن أهل اللغة التزموا. في الكالم
وبادروا إلى التخلّص مـن  ، ومنعوا مخالفته، نظام األنساق، بناء كالمهم

التزامـاً  ، عليها؛ وقد سـمي صـنيعهم ذاك   أنى عثروا، أية مخالفة له
  ).لقاعدة منع الشرود(
  

، ووجد من الضـروري ، وقد خُصص هذا الفصل لصياغة تلك القاعدة
وفيمـا  ). المنظـوم (و) الشارد(إحداث مصطلحي ، للتمكن من صياغتها

  .يلي بيان المقصود بكل من هذين المصطلحين
  

  تعريف الشارد -١
هو الجزء من الكـالم الـذي   ، هذا البحث في مصطلح... الشارد -٥٧

  .يتألف من عدد من األنساق ال أو، يفتقد أحد شروط النسق
األجزاء التاليه، الشوارد ومن األمثلة على أهم:  
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  :األجزاء التي تفتقد أحد شروط النسق -أوالً

  ، والفتحة المنفردة، مثل األلف المنفردة... الصوت المنفرد -١
  .نفردهوالمدة الفتحية الم

  .  والحرف الذي ال يتقارن مع عالمه -٢
  .والعالمة التي ال تتقارن مع حرف -٣
مثـل المـدة   ... والمدة التي ال تقع بعد متحرك بحركة من جنسها -٤

أو بعد متحرك بحركة من غير جنسها، التي تقع بعد حد.  
عنـدما يظهـر   ، )ب(و) بِ(و) ب(و) ب(مثل ... والمثنى المنفرد -٥
  .منفرداً اهأحد
  :المجتمعة هكذا) الكاف والتاء والباء(مثل ... واجتماع الحروف -٦
  ).الكتابه(لتدّل على مادة االشتقاق من ، )ك ت ب(
) آلخـر وعالمـة ا  ةالضـمة والكسـر  (مثل ... ع العالماتواجتما -٧

لتدّل على الميزان الصـرفي لنحـو   ، )ـَـ ـِـ ـُـ: (المجتمعة هكذا
  ).كُتب(كلمة 
  ).نَسي(و) كَتَب(كما في نحو ... اجتماع المتحركاتو -٨

وهـو  ، ومن الواضح أن كال من هذه األجزاء يفتقد أحد شروط النسـق 
إذ ال يتألف من عدد من المتحركات ال يسـبقه متحـرك   ، شرط الشكل

٤٦(البند: وعدد من الحدود بعده ال يتلوه حد.(  
  :األنساق األجزاء التي ال تتألف من عدد من -ثانياً -٥٨
المؤلف من النسق ) نْتََأ(مثل ... الجزء المؤلّف من نسق ومتحرك -١
  ).تَ(والمتحرك ، )نَأ(
  :مثل كل من الجزأين... والجزء المؤلف من نسق ومدة -٢
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، وهو فعل أمـر ، )خُذْ(؛ واألول مؤلف من النسق )سعى وا(و، )خُذْي(
؛ والثاني مؤلـف مـن   )١()مدة المؤنثة المخاطبة(وهي ، )ي(ومن المدة 

  ). همدة الجماع(وهي ، )و(ومن المدة ، )سعى(النسق 
المؤلـف  ، )يعدلْ(مثل الجزء ... لف من ساكن ونسقوالجزء المؤ -٣

  ).يعد(ومن النسق ، و أداة أمروه، )ْل(من الساكن الالمي 
من يتألف ألنه ال ، عد شارداًقد ، ومن الواضح أن كال من هذه األجزاء

  .عدد من األنساق
  تعريف المنظوم -٢

هو الجزء من الكالم المؤلف ، في مصطلح هذا البحث... المنظوم -٥٩
  :ونورد فيما يلي بعض األمثلة على المنظوم. من عدد من األنساق

   :أمثلة على المنظوم المؤلف من نسق واحد -أوالً

نا -مَأ -مناَأ -مَأ -مناَأ -فَمتْ -فَميتَْأ -بيب- ارد-  ارـدم-  ْـارم-  
ْارمم  
  :أمثلة على المنظوم المؤلف من نسقين اثنين -ثانياً

نأمازِ -مملَى -نوسى -لَيم- رادصم- متَقَد- انارَأ -دانبتَذْه.  
  :مثال على المنظوم المؤلف من أكثر من نسقين اثنين -ثالثاً

... لمؤلفة من األنساق األربعـة التاليـة  من سورة اإلخالص ا )١( اآلية
  .حدَأقُْل هو اُهللا : هي المثال... حدَأه  -الَ -هوْل -قُْل

________________________________________  

أو ، )واو الجماعة(أو ، )ياء المؤنثة المخاطبة(أن يقال ، في عرف هذا البحث، ال يجوز) ١(
وذلـك  ، )مدة االثنين(و ، )مدة الجماعة(و ، )ة المؤنثة المخاطبةمد(؛ بل يقال )ألف االثنين(

  ).١٨(البند : منعاً للخلط بين الحروف والمدات
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  قاعدة منع الشرود - ٣
  

يتبين من االستقراء أن أهل اللغة قد ألزموا أنفسهم بناء كالمهم وفق نظـام   -٦٠
خالفة عيباً مـن عيـوب   وعدوا مثل تلك الم، ومنعوا مخالفة ذلك النظام، األنساق
  .وعمدوا إلى التخلص من الشرود أنّى عثروا عليه، )الشرود(سميناه ، الكالم

لقاعدة منـع  (التزاماً ، على أن يسمى صنيعهم ذاك، في هذا البحث، لحوقد اصطُ

  ).الشرود
ص الفصل التالي لبيان كيفية التخلص من الشـرود؛ إعمـاالً للقاعـدة    وقد خُص

  .صياغة القاعدة العامة للتخلص من الشرودولمحاولة  ،المذكورة آنفاً
  خالصة الفصل السادس -٤

  

  أو ، هو الجزء من الكالم الذي يفتقد أحـد شـروط النسـق   ... الشارد -١ -٦١
  .ال يتألّف من عدد من األنساق

، والحرف الذي ال يتقارن مـع عالمـة  ، الصوت المنفرد... وأهم الشوارد هي
والمدة التي ال تقع بعد متحرك بحركة مـن  ، رن مع حرفوالعالمة التي ال تتقا

واجتمـاع  ، واجتمـاع العالمـات  ، واجتماع الحروف، والمثنى المنفرد، جنسها
، والجزء من الكالم المؤلف من نسق ومتحرك؛ أو من نسق ومـدة ، المتحركات

  .أو من ساكن ونسق
وقد أوردنا . اقاألنسجزء من الكالم المؤلّف من عدد من هو ال... والمنظوم -٢

  .واحد فأكثر، )عدد(؛ ويـقصد بكلمة بعض األمثلة على المنظوم، )٥٩(في البند
وقاعدة منع الشرود هي القاعدة . هو عيب مخالفة نظام األنساق... والشرود -٣

والتـي تقضـي   ، مخالفـة نظـام األنسـاق   ، في معرض بناء الكالم، التي تمنع
    .ى عثر عليهأنّ، بالتخلص من الشرود



٥٥ 
 

  
  الفصل السابع

  

  القاعدة العامة للتخلص من الشرود
  

أن قاعدة منع الشرود إنما تقضي بالتخلص من  لقد أصبح معلوماً -٦٢
  .أنّى عثر عليه، الشرود

  

ولمحاولـة  ، كيفية التخلص من الشـرود وقد خُصص هذا الفصل لبيان 
مـا  ؛ وقد وجد أن ذلـك إنّ صياغة القاعدة العامة للتخلص من الشرود
التي ذُكر إلى جانب كـل  ، يحتاج الستعمال المصطلحات الجديدة التالية

  :المقصود به، منها
  

هو الصوت أو المثنى الذي يضاف إلـى الشـارد فـي    ... الناظم -١ً
  . معرض التخلص من الشرود

  

: هي قلب المثنى المعتّل إلى مدة مـن جـنس حرفـه   ... إلصـاتة ا -٢ً
  ). ١٩٤(البند

  

أو إلى مثنى ، هو قلب المدة إلى حرف علّة من جنسها ...اإلصمات -٣ً
   ).١٩٢(البند: معتل يكون حرفه من جنسها

  

إذا كان ال يؤدي ، ناًويكون الصوت أو المثنى هي... الهين والراسخ -٤ً
إذا كـان  ، حذفه أو تغييره إلى ظهور عيب في الكالم؛ ويكون راسـخاً 

  البنـود  : فـي الكـالم  دي حذفه وتغييره كالهما إلى ظهـور عيـب   يؤ
)٧١ -٦٨(. 
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متحرك بحركـة مـن   هي المدة التي ال تقع بعد .  . .المدة النافرة -٥ً
أو بعـد  ، أو بعد مـدة ، جنسها؛ وهذا يعني أن المدة التي تقع بعد ساكن

  ).٧٧ -٧٣(البنود: تُعد مدة نافرة، متحرك بحركة من غير جنسها
  

وذلك وفـق  ، ية التخلص من الشرودكيف، في البنود التالية، وسنبين، هذا
  :الترتيب التالي

  

  .والمثنى المنفرد، الصوت المنفردكيفية التخلص من شرود  -١
   .واجتماع العالمات، اجتماع الحروفكيفية التخلص من شرود  -٢
  .والمنتهي بمتحرك، المبدوء بساكنكيفية التخلص من شرود  -٣
   .هالنافرالمدة كيفية التخلص من شرود  -٤

  

  الصوت المنفرد والمثنى المنفرد -١
  

فلو ُأريد لفظ كل ، من المسلّم به أنه يتعذّر النطق بالصوت منفرداً -٦٣
وهـي  ، منفـرداً ، )ما(ف منها نحو كلمة من األصوات الثالثة التي تتألّ
  .لبدا ذلك مستحيالً، الميم والفتحة والمدة الفتحية

  

ذ لو ُأريد لفظ المتحرك الميمي فـي  إ، كذلك يتعذّر النطق بالمثنى منفرداً
النطق بالسـاكن النـوني    ُأريدولو ، )مه(للفظ ، منفرداً، )من(نحو كلمة 

  )١(.  )نِإ(للفظ ، منفرداً، فيها
  

، بأن أصغر جزء من الكالم يمكن النطق بـه ، هنا، ومن المفيد التذكير
  ).٣٩(البند :وأن النواة تُؤلّف من متحرك وحد، )النَّواة(هو ، منفرداً

____________________________________  

دار  -تحقيق محمد علي النجار -)٢٧(الصفحة -)١(الجزء -أنظر الخصائص البن جنّي)١(
  .بيروت -الهدى
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مثل الصوت ، يكون أصغر من النواةوهذا يعني أن أي جزء من الكالم 
الفتقـاده  ، شـارداً  ويعد، من جهة، ال يمكن النطق به منفرداً، والمثنى

: مـن جهـة أخـرى   ، شـرط الشـكل  وهو ، شرطاً من شروط النسق
  ).٤٦(البند
يصار إلى ، والمثنى المنفرد، وللتخلص من شرود الصوت المنفرد، هذا

  .)١(من محاولة النطق بهما دون جدوى بدالً، )باالسم(ذكرهما 
لداللتـه علـى   ، على أن الضرورة قد تقضي بلفظ المثنى المفرد -٦٤

الداّل على فعل األمـر مـن مـادة    ) ر(مثل المثنى ، ن الكلماتكلمة م
االسم الـذي هـو نكـرة     أوللذي يأتي في ا) ْل(ومثل المثنى ، )رأي(

  .لتعريفه
تتم إضافة مثنى ناظم ، في مثل هذه الحالة، وللتخلص من شرود المثنى

  :وذلك على النحو التالي، لينتظما معاً في نسق، إليه
فيتألف ، )ه(الساكن الهائي الناظم ، )ر(متحرك الرائي إلى اليضاف  -١ً

  ).ره(النسق ، منهما معاً
، )اَ(األلفي الفتحي الناظم المتحرك ، )ْل(إلى الساكن الالمي يضاف  -٢ً

  .التعريف) اَْل(،من ثم، ويقال، )اَْل( النسق، فيتألف منهما معاً
صـياغة  ، بقينفي ضوء ما ورد في البنـدين السـا  ، ويمكن، هذا -٦٥

  :كما يلي إحدى القواعد الفرعية للتخلص من الشرود
  :قاعدة التخلص من شرود الصوت المنفرد والمثنى المنفرد

  .وال يلفظان، يذكران باالسم، والمثنى المنفرد، الصوت المنفرد) أ(
  .إضافة الناظم إليهفتتم ، وإذا كان ال بد من لفظ المثنى) ب(

_______________________________  
، )م(المدة الفتحيـة؛ وعـن   ، )ا(الفتحة؛ وعن ، )َ–( الميم؛ وعن، )م(عن ، مثالً، فيقال) ١(

  ...وهلم جرا ،الساكن النوني ،)ن(المتحرك الميمي الفتحي؛ وعن 
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  اجتماع الحروف واجتماع العالمات -٢
  

  

لتـاء  الكاف وا(إلى مادة ، )كُتب(ننسب نحو كلمة  امن المعلوم أنن -٦٦
. اجتماع حروفهذه مؤلفة من  مادة االشتقاقأن ، هنا، ويالحظ ؛)والباء

إنما تنتمي إلى الميزان الصـرفي  ) كُتب(أن كلمة ، كذلك، ومن المعلوم
 الميزان ؛ ويالحظ أن هذا)الضمة والكسرة وعالمة اآلخر(المؤلف من 

اجتماع عالماتمؤلف من  الصرفي.  
  

وعالمـات  ، تناع عن لفظ حـروف المـادة  ويبدو واضحاً أن االم، هذا
تخلصاً من شرود اجتماع الحروف ، واللجوء إلى ذكرها باالسم، الميزان
علـى بعـض   إنّما ينطـوي  ، في الميزان واجتماع العالمات، في المادة

 حـروف و، إضافة عالمات ناظمة إلى الحروفلذلك يعمد إلى . فالتكلَّ
  :وذلك على النحو التالي ،تخلصاً من الشرود، ناظمة إلى العالمات

  

ليتـألف مـن   ، ة ناظمـة معال، تُضاف إلى كل من حروف المادة -١
  .كَتَب=  ـْـ+ ب،  ـَـ+ ت، ـَـ+ك : نسق، الحروف والعالمات

  

ف مـن  ليتـأل ، حرف ناظم، ويضاف إلى كل من عالمات الميزان -٢
  .فُعْل= ل +  ـْـ، ع+  ـِـ، ف+  ـُـ: نسق، العالمات والحروف

  :لك يصبح بوسعنا أن نقولوبذ
  ).مادة الكاف والتاء والباء(بدالً من قولنا ، )كَتَب(مادة ) أ( 
ميزان الضمة والكسـرة وعالمـة   (بدالً من قولنا ، )فُعْل(وميزان) ب(

  ). اآلخر
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مـن   صياغة قاعدة ثانية، في ضوء ما ورد في البندين السابقين، ويمكن -٦٧
  :وذلك على النحو التالي، ودالقواعد الفرعية للتخلص من الشر

  :قاعدة التخلص من شرود اجتماع الحروف واجتماع العالمات

  .بإضافة العالمات الناظمة إليهوف من شرود اجتماع الحر التخلصيتم  )أ(
  .بإضافة الحروف الناظمة إليهمات من شرود اجتماع العال التخلصيتم و)ب(

  المبدوء بساكن والمنتهي بمتحرك -٣
  :رود المبدوء بساكنالتخلص من ش -أوالً -٦٨
بـالم  (، الساكن الالمي المسـمى  )لْيعد(في نحو صيغة .  . .الساكن الهين – ١

، ساكن هين، ألن تحريكه ال يؤدي إلى ظهور عيب في الصيغة؛ لذلك يتم )األمر
وبهذا ). يعدِل(الساكن الالمي، لتصبح الصيغة  التخلص من الشرود، هنا، بتحريك

  ).٥٩(البند : الصيغة من شاردة إلى منظومةالتحريك تنقلب 
بـالم  (، الساكن الالمي المسمى )لْكتَاب(في نحو كلمة .  . .الساكن الراسخ – ٢

، ساكن راسخ، ألن تحريكه يؤدي إلى ظهور عيب في الكلمـة؛ لـذلك   )التعريف
ح الكلمـة  يتم التخلص من الشرود، هنا، بإضافة متحرك ناظم إلى الساكن، لتصب

؛ وبإضافة الناظم تنقلب الكلمة من شاردة إلى منظومة، ومن الواضـح  )اَلْكتَاب(
  .هنا أن حذف الساكن الالمي متعذر

  :التخلص من شرود المنتهي بمتحرك - ثانياً - ٦٩
، تنتهـي كـّل   )نَسي -نْتَ َأ -كَتَب : (الكلمات التالية.  . .المتحرك الهين – ١

المتحرك الهين الذي ويتم التخلص من الشرود، هنا، بإسكان  ؛منها بمتحرك هين
، إذ تصـبح الكلمـة، باإلسـكان،    )نْـتَ َأ -كَتَب (يكون حرفه صحيحاً، كما في 

  .نْتَْأ ←نتَ َأ -كَتَب  ←كَتَب .  . .منظومة
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، فتتم إصـاتته  )أو واواً ياء(أما المتحرك الهين الذي يكون حرفه معتالً 
  .نَسي←نَسي:ود،إذ تصبح الكلمة،بهذه اإلصاتة،منظومةتخلصاً من الشر

  

  :ونورد، هنا، مثالين.  . .المتحرك الراسخ – ٢ - ٧٠
  :ر عمر يا.  . .جملة.  . .المثال األول
أن التخلص من شرود هـذه  ، هنا، ويالحظ). يا عمر انظر( وهي تعني

ا يؤدي إلى اإلخالل إنم، بإسكان ذلك المتحرك، الجملة المنتهية بمتحرك
  .متحرك راسخفهو إذن .  . .ر يا عمر.  . .إذ تصبح الجملة، بالمعنى

  

... فتصبح الجملة، إضافة ساكن هائي ناظملذلك يعدل عن اإلسكان إلى 
رميا ع ههمنظوممن شاردة إلى ، بالناظم، وتنقلب... ر  .  

  

  :في البيت التالي . . .مانيَأ.  . .كلمة.  . .المثال الثاني -٧١
  

 اءد ا َأكَفَى بِكنَايالم بسحيا  وتَ شَافوى المتَر َأن كُني َأنانامي  
  

عـل  بج، باإلصـاتة ، ألن تغييـره ، حيث المتحرك اليائي متحرك راسخ
  . وهو عيب مخالفة الرويْ، إلى ظهور عيب إنّما يؤدي، )انيمأَ (الكلمة 

  

بإضافة مدة ناظمة إلـى المتحـرك   ، هنا، ن الشرودلذلك يتم التخلص م

كلمة ، بالمدة الناظمة، وتنقلب.  . .مانياَأ ←أماني .  . .اليائي الراسـخ 
  .همن شاردة إلى منظوم، )مانيَأ(

  

صياغة ، في ضوء ما ورد في البنود األربعة السابقة، ويمكن، هذا -٧٢
  :لى النحو التاليوذلك ع، للتخلص من الشرود قاعدة فرعية ثالثة

  :قاعدة التخلص من شرود المبدوء بساكن والمنتهي بمتحرك

، بتحريك ذلك السـاكن ، المبدوء بساكنيتم التخلص من الشرود في  )أ(
  .كان راسخاًإذا ، وبإضافة متحرك ناظم إليه؛ كان هيناًإذا 
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بإسـكان ذلـك    ،المنتهي بمتحـرك و يتم التخلص من الشرود في ) ب(

وبإضافة حـد نـاظم   ؛ كان هيناًإذا ، حسب الحال؛ إصاتته أو، المتحرك

  .راسخاًإذا كان ، إليه
  

  ةالمدة النافر -٤
٧٣-ة من المعلوم أن المك   هي المدة التي  النافرةدال تقع بعـد متحـر

، ومن الواضح أن كالً من المدة الواقعة بعـد حـد  . بحركة من جنسها
   ).٤(الفقرة -)٥٧(البند : والمدة النافرة إنما تُعد من الشوارد

  

  :حددة الواقعة بعد الم التخلص من شرود -أوالً 

مدة (،إلى)خُذْ(حيث أسند فعل األمر ...ي ذْخُ ...في نحو صيغة - ١
تقع المدة بعد الساكن الذالي، وتُعد، من ثم، مدة  ،)المؤنثة المخاطبة

  .نافرة، ألنها ال تقع بعد متحرك بحركة من جنسها
بتحريكه لساكن الذالي، هنا، هين، فيمكن التخلص من الشرود وبما أن ا

وبـذلك تنقلـب   .  . .خُذي.  . .الكسرة وهيبالحركة المناسبة للمدة، 
  .هالصيغة من شاردة إلى منظوم

  

٢ - ٧٤ - ة الواقعة بعد مدهالمد:  
  :التخلص من الشرود بحذف الهينة من بين المدتين) أ(

مـدة  (، إلى )تَدعو(حيث ُأسند الفعل .  . .وونتَدع.  . .في نحو صيغة
، يالحظ أن هذه المدة تقع بعد مدة الفعل، وأنها، من ثم، مـدة  )الجماعة
إذ هي جزء من الكلمة، علـى   - هينةوبما أن مدة الفعل، هنا، . نافرة

بحذف مـدة  فيمكن التخلص من الشرود  -مدة الجماعة كلمة حين أن 

  .هوبذلك تنقلب الصيغة من شاردة إلى منظوم.  . .ونتَدع.  . .الفعل
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  :الهينة من بين المدتينبإصمات التخلص من الشرود ) ب(  - ٧٥
مدة الميـزان المفـرد،   ، تنتقل )فَعاِلْل(، على )فعالة(عند جمع ما وزنه 

  ).ْل.ا.فَعا(بالتصريف، إلى ميزان الجمع، فيصبح 
نافرة، لوقوعها بعد مدة؛ وأنها هينة، لـذلك  يالحظ، هنا، أن المدة الثانية 

وينقلب ) فَعاِئْل(يتم التخلص من الشرود بإصماتها، ليصبح ميزان الجمع 
  .من شارد إلى منظوم

  
المدة الواقعة بعد متحرك بحركة من التخلص من شرود  -ثانياً  - ٧٦

  :غير جنسها
  
  :هبإصمات المدة، إذا كانت هينالتخلص من الشرود  )أ(

مدة (إلى ) اسع(حيث ُأسند فعل األمر  . . .اسع وا. . . في نحو صيغة
، يالحظ أن هذه المدة واقعة بعد متحرك بحركـة مـن غيـر    )الجماعة

  .هجنسها، وهو المتحرك العيني الفتحي، وأنها تُعد، من ثم، مدة نافر
ـ بإصماتها، فيتم التخلص من الشرود، هينةتلك المدة وبما أن  بح ، لتص
  .هوبذلك تنقلب من شاردة إلى منظوم. . .اسعوا. . . الصيغة

  
 ا تجدر اإلشارة إليه، هنا، أن تغيير مدة الجماعة، بإصماتها، لم يؤدومم
إلى ظهور عيب في الصيغة، هذا على حين أن تغيير المتحرك، بجعـل  
حركته ضمة، لتناسب مدة الجماعة، إنما يخـّل بانتمـاء الفعـل إلـى     

، وينقلهـا بـذلك   )اسعوا(يجعل ذلك التغيير الصيغة ، إذ )فَعَل يفْعْل(ببا
  .وما قبله) ١٤٢(انظر البند : ؛ وهذا غير جائز)فَعَل يفْعْل(إلى باب 
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  .ظهورعيب ن تغييرحركته يؤدي إلى،ألراسخذُكريعني أن المتحرك  وما
  :هيناًالمتحرك إذا كان  حركة ييربتغ التخلص من الشرود )ب( -٧٧

ُأسندت مدة الجماعة إلى الفعل  حيث... كَتَب وا ...في نحو صيغة
، تقع هذه المدة بعد متحرك بحركة من غير جنسها، )كَتَب(الماضي 

  .مدة نافرة، إذن، فهي
 ،حركته بتغييرفيتم التخلص من الشرود ، هين، هنا، وبما أن المتحرك

وبذلك تنقلب ... كَتَبوا←وا كَتَب... لتناسب مدة الجماعة،بجعلها ضمة
  .همنظومالصيغة من شاردة إلى 
يقلب ، بإصماتها، أن تغيير مدة الجماعة، هنا، ومما ينبغي اإلشارة إليه

عيبة بعيب المخالفة لقاعدة إيثار م، من ثم، ويجعلها، )كَتَبوا(الصيغة إلى 
 وهو) بواكَتَ( إذ ما دام بوسعنا جعل الصيغة بشكل أكثر خفّة من، األخفّ

فإن من غير الجائز ، دون أن يؤدي ذلك إلى ظهور عيب فيها، )كَتَبوا(
): واكَتَب( وهو، إلى األقل خفة، )كَتَبوا(وهو ، العدول عن األكثر خفّة

  ).١٥٦( البند
قاعدة صياغة ، في ضوء ما ورد في البنود السابقة، ويمكن، هذا -٧٨

  :وذلك على النحو التالي، ودمن قواعد التخلص من الشر فرعية رابعة
  :هالنافرقاعدة التخلص من شرود المدة 

، الساكن بالتحريك: تغيير الهين منهمافيتم ، بعد حدإذا وقعت المدة ) أ(
  .والمدة بالحذف أو اإلصمات

 تغييـر فيتم ، متحرك بحركة من غير جنسها بعدة و إذا وقعت المد) ب(
والمـدة  ، حركته مناسـبة للمـدة  المتحرك بجعل : كذلك، الهين منهما
  .باإلصمات
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  الدليل المرشد إلى كيفية التخلص من الشرود -٥
  

٧٩- التخلص من الشرود بيان كيفية، في هذا الفصل، لقد تم ، في أهـم 
 ٥٧(والوارد تعـدادها فـي البنـدين    ، الشوارد التي تُصادف في الكالم

  ).٥٨و
  

على كيفية التخلص من ، في هذا الفصل، وإن ما ضرب من أمثلة، هذا

التـي  ، للتخلص من الشرود والقواعد الفرعية األربعهو ، يعد، الشرود
إلى كيفية التخلص  بمثابة دليل يرشد، في البنود السابقة، تمت صياغتها
  .في جميع الحاالت التي يعثر فيها على شارد، من الشرود

  
  القاعدة العامة للتخلص من الشرود -٦

  
، ا ورد في القواعد الفرعية األربع للتخلص من الشرودمم، يؤخذ -٨٠

فبإضـافة النـاظم إلـى    وإال ، إن وجـد ، بتغيير الهينأن ذلك إنّما يتم 

  .الراسخ
هذا يعني أنه أصبح بوسعنا صياغة القاعدة العامة للتخلص من الشرود 

  :كما يلي
  :قاعدة التخلص من الشرود

فبإضـافة النـاظم   وإال ، ن وجدإ، بتغيير الهينالتخلص من الشرود يتم 

  .إلى الراسخ
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  خالصة الفصل السابع -٧
  

٨١- هإحداث المصطلحات التالي، في هذا الفصل، تم:  
،   الراسخالهين و -٤  ،اإلصمات - ٣   ،هإلصاتا -٢   ،الناظم -١
في معرض بيان كيفية التخلص ، وذلك للحاجة إليها. هالنافرالمدة  -٥

  .من هذه المصطلحات بكل المقصود من الشرود؛ وتم بيان
  

  :وفق الترتيب التالي، أهم الشواردثم تم بيان كيفية التخلص من شرود 
  
اجتماع الحروف واجتماع  -٢، والمثنى والمنفرد الصوت المنفرد -١

  ،العالمات
  .هالنافرالمدة  -٤، ن والمنتهي بمتحركالمبدوء بساك -٣
  
تمت ، دوارفي هذه الش، شرودوفي معرض بيان كيفية التخلص من ال 

 - ٦٧ - ٦٥(البنود : للتخلص من الشرود أربع قواعد فرعيةصياغة 
٧٨ - ٧٢.(  
  
القاعدة صياغة ، األربع ضوء تلك القواعد الفرعيةفي ، أخيراً، وتم

  ).٨٠(البند : العامة للتخلص من الشرود
  
  
  



٦٦ 
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  الفصل الثامن
  

  الحدود اجتماعجواز القاعدة هي 
  

  دـتمهي
  

منع اجتمـاع  أن القاعدة هي ، في األوليات اللغوية المتداولة، يقال -٨٢

  .)١( منع اجتماع حدينويقصد بذلك ، ساكنين
  

؛ مجافاة لحقائق اللغـة وقد عقدنا هذا الفصل لبيان ما في هذا القول من 
يحكم اجتماع األصـوات فـي   وهو النظام الذي ، ذلك أن نظام األنساق

 مـدة أو ، مدة وساكنأو ، قد أجاز أن يجتمع في النسق ساكنان، كالمال
 القاعدة في العربيةإن : األمر الذي يمكن القول معه، وساكنان مدغمان

  .وليس منعه، هي جواز اجتماع الحدود
 
  

  اجتماع الحدود في النسق -١
  

إنما يقتضـي أن   شرط الشكلأن ، شروط النسقفي بحث ، ورد -٨٣
وعـدد مـن   ، ق من عدد من المتحركات ال يسبقه متحـرك يتألف النس
  ).٤٦(البند: ال يتلوه حد، الحدود بعده

                                                 
 .على آلٍّ من الساآن والَمّدة  طلقـُالبحث ، تسمية تهذا الحّد ، في مصطلح  )١(
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إنما يقتضي أن يكون اجتماع الحدود فـي   الحدود شرطوورد كذلك أن 
مدة وسـاكنين  أو ، مدة وساكنأو ، هيئة ساكنينعلى ، إن وجد، النسق

  . أيضاً) ٤٦(البند:مدغمين
  :كر ما يليويمكن أن يستخلص مما ذُ

ما دام يمكن أن يشتمل هذا ، أنه يجوز اجتماع الحدود في النسق -١ً
  .حسب شرط الشكل، النسق على أكثر من حد واحد

بأن ،شرط الحدودحسب  ،مقيد ،اجتماع الحدودفي النسقأن جواز -٢ً
وساكنين مدة أو  ،وساكنمدة أو  ،ساكنين جتماع على هيئةالاهذا يكون

  .مدغمين
فـي نظـام   ، صياغة قاعدة اجتمـاع الحـدود  ، ضوء ذلك في، ويمكن
  :على النحو التالي، األنساق

، أو مدة وساكن، على هيئة ساكنين، يجوز اجتماع الحدود في النسق((
  )).أو مدة وساكنين مدغمين

أن نظـام  ، ويمكن أن يستنتج من نص قاعدة اجتماع الحدود، هذا -٨٤
  .أجازهبل ، لم يمنع اجتماع الحدوداألنساق 

أفال  ،بعد مدةكذلك ، وال تأتي، ال تأتي بعد ساكن المدةولكن قد يقال إن 
؟ يمنـع اجتمـاع مـدتين   كما ، كن ومدةايمنع اجتماع سيعني ذلك أنه 
 لم تفرضه ،ومنع اجتماع مدتين، منع اجتماع ساكن ومدةوالجواب أن 

التـي  ، دةالطبيعة الصوتية للمبل فرضته ، قاعدة تمنع اجتماع الحدود
 يمتنـع والتي ، أالّ تقع المدة إال بعد متحرك بحركة من جنسهاتقتضي 
  .واجتماع مدتين، اجتماع ساكن ومدة، من ثم، معها

، وظيفته إكمال الحركة إلى حركة طويلة، ذلك أن المدة صوت صائت 
  .هأو بعد مد، ساكن تقع بعدوهذا يمنعها من أن 
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على أن أهل ،البنودالثالثة السابقة ويمكن أن يستدل بما وردفي -٨٥
وفيما يلي بعض  ،بل أجازوه،كالمهم لم يمنعوا اجتماع حدين فياللغة 
  :ةاألمثل
  :أمثلة على اجتماع ساكنين - أوالً
 ۞حجر؟ذِلك قَسم ِلذي  هْل في ۞ :من سورة الفجر) ٥( في اآلية -١

  .الساكنان الجيمي والرائي، )حجر(اجتمع في النسق 
 ۞فَلْيعبدوا رب هذَا البيتْ  ۞ :من سورة قريش )٣(وفي اآلية -٢

  . الساكنان اليائي والتائي، )بيتْ(اجتمع في النسق 
  : أمثلة على اجتماع ساكنين مدغمين -ثانياً -٨٦
مرٍ َأوكُلُّ  ۞ :من سورة القمر، )٣(من اآلية، في الجملة التالية -١

تَقسمْالنسق  في، اجتمع، ۞ر)ْرالساكنان الرائيان المدغمان، )تَق.   
ْ  ۞:من سورة الحج) ٣٦(من اآلية، وفي الجملة التالية -٢ ا كُروفَاذ

 الساكنان الفائيان، )فْصوا(اجتمع في النسق ، ۞فْاسم اِهللا علَيها صوا
 .المدغمان

  :أمثلة على اجتماع مدة وساكن -ثالثاً -٨٧
  :من سورة الفاتحة، )٧(من اآلية، لتاليةفي العبارة ا -١
۞  الِّينالَ الضاْل: (في كل من النسقين ،اجتمع، ۞و(و) ض  ِلـين ( ،

ة وساكن المية وساكن؛ مدة فتحياْل( في النسق، مدومدة كسـرية  ، )ض
في النسق، وساكن نوني) ِلين .(  

  :من سورة يوسف) ٢٥(من اآلية، وفي الجملة التالية - ٢
مدة ، )باب(و) تَبقَاْل(في كل من النسقين ، اجتمع ،۞لْباب ٱاستَبقَا فَ ۞

في النسق األول، ة فتحية وساكن الميوساكن؛  مد ،ة فتحية وساكن ومد
  .في النسق الثاني، بائي
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  حالة منع اإلبقاء على اجتماع جائز لحدين أحدهما هين -٢
  

هي من القواعد المشـهورة  و، قاعدة إيثار األخفّمن المعلوم أن  -٨٨
  كلما كـان ذلـك  بترك األقّل خفّة إلى األكثر خفة تقضي ، في علم اللغة

  ).١٥٦(انظر البند: ال يؤدي إلى ظهور عيب في الكالم 
  

أكثر ، )ماَأ -منَأ -ما -من(مثل ، وقد وجد أهل اللغة أن النسق الرشيق
 ).ارْمم -مدار -مارْ -دار -بيتْ(مثل،خفّة من النسق المذيل

حتى فاق عـددها عـدد   ، لذلك استكثروا من األنساق الرشيقة في الكالم
إلى قلب النسق المذيل األنساق المذيلة أضعافاً كثيرة؛ ولم يألوا جهداً في 

  .كلّما وجدوا أن ذلك ال يؤدي إلى ظهور عيب في الكالم، نسق رشيق
  

، ذيله مؤلفاً من ساكن واحـد  كذلك وجد أهل اللغة أن النسق الذي يكون
الذي يكون ذيله مؤلفاً مـن   خفة من النسقأكثر ، )عدْ -دار -بيتْ(مثل 

  ).حاجْ -مارْم -مارْ(مثل ، ساكنين اثنين
كلّما ، نسق أحادي الذيلإلى ، قلب النسق ثنائي الذيللذلك يعمدون إلى 

  .الموجدوا أن هذا القلب ال يؤدي إلى ظهور عيب في الك
  

وعـن  ، الرشيق عن النسق المذيل إلى النسق عدولهمومن الواضح أن 
كلما كان ذلك ال يؤدي إلى ، الذيل إلى النسق أحادي، سق ثنائي الذيلالن

  .تمليه عليهم قاعدة إيثار األخفّإنما ، ظهور عيب في الكالم
  

وقلـب  ، رشيق من المعلوم أن قلب النسق المذيل إلى نسقو، هذا -٨٩
أو ، بتحريك السـاكن إنما يتم ، ثنائي الذيل إلى نسق أحادي الذيلالنسق 

وتلـك  ، وهذا ال يمكن أن يحدث ما لم يكن ذلك السـاكن ، بحذف المدة
  .ال يؤدي تغييرهما إلى ظهور عيب في الكالم، هينين، المدة
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قاعدة إيثـار   أن، وفي البند السابق، هنا، يستخلص مما ذُكر ويمكن أن

  .كان أحدهما هيناًإذا ، تمنع اإلبقاء على اجتماع الحدينما نّإ األخفّ
  :ونورد فيما يلي بعض األمثلة للتوضيح

  

ن -الًأواجتماع ساكنين مدغمين أحدهما هي:  

حيث يجتمع ساكنان داليـان  ، )نُقُودكعدْ (في نحو جملة : المثال األول
وهـو  ، التخلص مـن أحـدهما   إيثار األخفّتفرض قاعدة ، )١(مدغمان

عـد  : (وبذلك تصبح الجملـة ، بتحريكه ألنه هين، الساكن الدالي الثاني
ك(إذ ينقلب النسق المذيل ، )نُقُودْدإلى نسق رشـيق  ، ؛ بهذا التحريك)ع

)دع :( دنُقُو  –عد–  كد.  
حيث يجتمـع سـاكنان   ، )خَصمك حاجْ(في نحو جملة : مثال الثـاني ال

، تفرض قاعدة إيثار األخفّ التخلص مـن أحـدهما   ،)٢(جيميان مدغمان
حـاج  : (لتصبح الجملة،  وذلك بتحريكه، ألنه هين ،وهو الساكن الثاني

كم( ينقلب النسق ثنائي الـذيل إذ ، )خَص ْحـاج( ،    إلـى نسـق أحـادي
  ).حاج(الذيل

  

  : اجتماع ساكنين أحدهما هين -ثانياً -٩٠

، بـائي والمـي  ، )١(حيث يجتمع ساكنان، )ُأكْتُب الْكتَاب(في نحو جملة 
، وهو السـاكن البـائي  ، تفرض قاعدة إيثار األخفّ التخلص من أحدهما

، إذ ينقلـب ، )لْكتَابٱُأكْتُبِ (لتصبح الجملة ، لذلك يتم تحريكه. ألنه هين
  ).ْلتُبِ(إلى نسق رشيق ، )تُبْل(لمذيل النسق ا، بهذا التحريك

_______________________________  

  ). ٤٦(أنظر البند: جائز -في األصل -وهو اجتماع) ١(
 . شرط الحدود) ٤٦(أنظر البند: جائز -في األصل -وهو اجتماع) ٢(
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  :اجتماع مدة هينة وساكن -ثالثاً -٩١
  

تفرض ، حيث تجتمع مدة فتحية وساكن المي، )عد إلَى الْبيتْ(في جملة 
لـذلك   -ألنها هينة، وهو المدة، ماقاعدة إيثار األخف التخلص من أحده

، لفظـاً  )لْبيـتْ ٱعد إَل : (لتصبح الجملة، لفظاً ال كتابة، يعمد إلى حذفها
 النسـق المـذيل  ، بهذا الحذف اللفظي، إذ ينقلب، كتابة )عد إلَى الْبيتْ(و
  )ْللَِإ(إلى نسق رشيق ، )إالَْل(
  

 قاعدة إيثار األخفّأن ، ابقةويؤخذ مما ورد في البنود األربعة الس -٩٢
، تفرض التخلص من أحد الحدين المجتمعين اجتماعاً جـائزاً هي التي 

   .هيناًإذا كان ذلك الحد 
  

 خالصة الفصل الثامن -٣
  

واختاروا للنسـق  ، على هيئة أنساق لقد صاغ العرب كالمهم -١ -٩٣
، والقبلـي ، )ما -من(مثل ، الخفيـف : وهما، اثنان منهما، أربعة أشكال

؛ نسقاً رشيقاًوكالهما يعد ، خاليان من اجتماع الحدود، )ماَأ -منَأ(مثل 
، الـوافر و، )مـدار  -دار بيتْ(مثل ، البعدي :وهما، والشكالن اآلخران

أو اجتمـاع  ، يشتمالن على اجتماع ساكنين، )ْ مارم -مدار -بيتَْأ(مثل 
. نسقاً مذيالًوكالهما يعد ، نين مدغمينمدة وساكن أو اجتماع مدة وساك

فـي   لم يمنعوا اجتماع الحـدود وهذا واضح الداللة على أن أهل اللغة 
  .بل أجازوه، كالمهم
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ومنـع اجتمـاع   ، )ساكن ومـدة (وإن ما نالحظه من منع اجتماع  -٢
 الطبيعـة  بل فرضـته ، لم تفرضه قاعدة لمنع اجتماع الحدود، )مدتين(

بـل  ، وال بعد مدة، أالّ تقع المدة بعد ساكنلتي اقتضت ا الصوتية للمدة
  .وحسب بعد متحرك بحركة من جنسهاأن تقع 

  
 التخلص من أحد الحـدين المجتمعـين  من ، كذلك، وإن ما نالحظه -٣

 لمنـع اجتمـاع  لم تفرضه قاعدة ، هيناًإذا كان أحدهما ، اجتماعاً جائزاً
 .يفاً للفظتخف، قاعدة إيثار األخفبل فرضته ، الحدود
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  الفصل التاسع
  

  مراعاة نظام األنساق في معرض تعليم
  ةالقراء
  
  تمهيد
  

بقراءة ، في معرض تعليمهم القراءة، ما يطالب المبتدئون كثيراً -٩٤

والجزء المنتهي ، والمثنى المنفرد، كالصوت المنفرد، بعض الشوارد
  :رأ ما يليإق: فيقال للمبتدىء مثالً، بمتحرك

  ).َأنْتَ  -بكَتَ –ب ـ ا  -ْأ -ب -أَ  -ب -أ( 
  

، مخالفة فظّة للنظام الصوتيوغير خاف ما في مثل تلك المطالبة من 
، من الكالم تلك األجزاءمثل على ، في الكالم العربي، يعثر الإذ 

  .كما هو واضح في نظام األنساق، منفرداً
  

، ينبغي أن يراعى فيه بدقة، القراءة وبما أن أي منهاج لتعليم المبتدئين
فقد وضعنا في هذا الفصل مشروع منهاج موافق لنظام  ،نظام األنساق

من قبل ،ند وضع المنهاج األمثلع، قد يصلح لالستئناس به ،األنساق
وفي علوم العربية وأصول  ،والتعليم في شؤون التربية المختصين
  .التدريس
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 ،يعرقل العملية التعليميـة ف نظام األنساق إنما ومن المسلم به أن أي منهاج يخال
  .هعقيمإن لم نقل  ،عسيرة وشاقّةين ويجعل مهمة المعلمين والمتعلم

ما ، منذ نعومة أظفارهم، حين يتعرف األبناء، أنه، كذلك، به ومن المسلّم
فال بد مـن أن  ، روعة ودقة وإحكاممن ، في النظام الصوتي للغتهم األم

  .وتعلقاً بها، اً لهاتزداد قلوبهم حب
تتألف كـل  ، ثالث مراحلوقد اشتمل المنهاج المقترح على ، هذا -٩٥

  :وهي كما يلي، منها من عدد من الخطوات
 وتنتهي بالمبتدىء إلى تعلّم األصـوات والمثـاني  ... مرحلة النَّواة -١

وعـددها  ، فـي العربيـة  ، وإلى قراءة جميع النَّوى الصـوتية ، والنَّوى
وهو العدد الناتج عن ضرب عـدد  ، ن وستمائة وأربع نوىألفا) ٢٦٠٤(

  ).٣١(بعدد الحدود ، )٨٤(المتحركات 
في العربية واحـداً  ، وأن لدينا، )١(ذلك أن النواة مؤلفة من متحرك وحد

  .مدات، سواكن؛ وثالثة، ثمانية وعشرون، وثالثين حداً
ء من وأصغر جز، من جهة، ومن المعلوم أن النواة هي أصغر األنساق

  .)٢(من جهة أخرى، الكالم يمكن النطق به منفرداً
، بالمبتدىء إلى معرفة النسـق وتركيبـه  وتنتهي ... مرحلة النسق -٢

  .وتحليلها، وقراءة األنساق األحادية والثنائية
وتنتهي بالمبتدىء إلى معرفة قراءة الجمل المؤلفة ... مرحلة الجملة -٣

وتصنيف ، تلك الجمل إلى أنساق ومعرفة تحليل، من أحاديات وثنائيات
  .بحسب أنوعها، األنساق تلك

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .المتضمن تعريف النواة وشكلها) ٣٩(أنظر البند) ١(
  ).٤٤و ٣٩(أنظر البندين) ٢(
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  همرحلة النَّوا -١
  

  :تتألف مرحلة النواة من الخطوات التاليه -٩٦
  ).مفَ -با -بَأ -ما(مثل، منها من نواة واحدةءة ألفاظ مؤلّف كل قرا -١ً

  

  .األصوات وأسماؤها -٢ً
  .وتحليل المثنى، المثاني وأسماؤها -٣ً
  . ها الساكن والمدياالنواة ونوع -٤ً
ً٥- تحليل النواة إلى متحرك وحد.  

  

 إن لفظـة : مثالً، يقال له ،األصواتوفي معرض تعليم المبتدىء  -٩٧
  :ثالثة أصواتمؤلفة من ) ما(
  ، )م(وهو المرسوم هكذا ، )الميم(صوت اسمه  -١
  ،فوق الميم) َ-(وهو المرسوم هكذا ، )الفتحة(وصوت اسمه  -٢
  .بعد الميم) ا(وهو المرسوم هكذا ، )مدة الفتحة(صوت اسمه  -٣

  

ـ ) َأب(إن لفظة : مثالً، يقال لهم، المثانيولتعليم المبتدئين  -٩٨ ة مؤلف
  :من مثنيين اثنين

  ،)َأ(هكذا  وهو المرسوم، ألفي فتحيمثنى  -١
  ).ب(وهو المرسوم هكذا ، بائي ساكنومثنى  -٢

ومن الضروري تعليم المبتدئين كيفية التفريق بـين المثنـى المتحـرك    
  :مثالً، فيقال لهم، والمثنى الساكن

  : إن كال من المثاني البائية التي ترسم هكذا -١
    ب- بِ -ب  

  ؛هوحركباء ألنه مؤلف من ، )متحرك بائي(يقال عنه إنه 
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  ب   :وإن المثنى البائي الذي يرسم هكذا -٢
  .باء وسكونألنه مؤلف من ، )ساكن بائي(يقال عنه إنه 

  
إن كـال مـن   ، مثالً، يقال له، النواةوفي معرض تعليم المبتدىء  -٩٩

  بَأ -ما  :اللفظين
  .أو من متحرك وساكن، ه مؤلف من متحرك ومدةألن، )نواة(يسمى 

  :و يقال له أيضاً
  ، همتحرك ومدألنها مؤلفة من ، مديةهي نواة ) ما(النواة  -١
  .متحرك وساكنألنها مؤلفة من ، ساكنةهي نواة ) َأب(والنواة  -٢
  

  : مثالً فيقال له، كيفية تحليل النواة، أخيراً، ويتم تعليم المبتدىء -١٠٠
  
ومتحركهـا هـو   ، متحـرك ومـدة  مؤلفة من ، )ما( النواة المدية -١
  ). ةالمدة الفتحي(ومدتها هي ، )المتحرك الميمي الفتحي(
  
ومتحركها هـو  ، متحرك وساكنمؤلفة من ، )َأب( الساكنةالنواة و  -٢
  ).الساكن البائي(وساكنها هو ، )المتحرك األلفي الفتحي(
  

يكون المبتدىء قـد  ، س لمرحلة النواةوباستكمال الخطوات الخم -١٠١
وتحليل المثـاني إلـى    ،وتحليلها إلى مثان و مدات، قراءة النَّوىتعلّم 

وتليها قـي  ، و تُعد هذه المرحلة حجر األساس في تعلّم القراءة. أصوات
  .مرحلة النسق، األهمية
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  مرحلة النسق -٢
  :من ست خطوات النسقتتألف مرحلة  -١٠٢
  .عسْل -مقَلَ :مثل، ظ المؤلفة من نسق ثنائي رشيققراءة األلفا -١
  .ملَ  -قَلَم  :مثل، األحادي والثنائي، التفريق بين النسقين -٢
   :كما يلي، تحليل النسق الثنائي إلى متحرك ونواة -٣
  .ملَ + قَـ= م قَلَ
  .دار -بيتْ :مثل، من نسق أحادي مذيلقراءة األلفاظ المؤلفة  -٤
والنسق األحـادي  ، )ماء(مثل ، ريق بين النسق األحادي المذيلالتف -٥

  ).ما(مثل ، الرشيق
  : كما يلي، تحليل النسق األحادي المذيل إلى نواة وساكن  -٦

 اءا = مم +ء.  
، النسق األحاديتفريق بين وفي معرض تعليم المبتدىء كيفية ال -١٠٣
  :يقال له   ، )قَلَم(مثل ، والنسق الثنائي، )ملَ(مثل 
  ؛ليس فيها قبل النواة شيء، )ملَ(إن لفظة  -١
  .فيها قبل النواة متحرك، )قَلَم(وإن لفظة  -٢

  : لذلك نقول
  ،متحركاً واحداًألن فيها ، )نسق أحادي(إنها ) ملَ(عن  -١
  . متحركين اثنينألن فيها ، )نسق ثنائي(إنها ) قَلَم(وعن  -٢

، تحليل النسق الثنائي إلى متحرك ونـواة  ولتعليم المبتدىء كيفية -١٠٤
  :يقال له

 النـواة ومـن  ، المتحرك القافيمن مؤلف ) قَلَم(إن النسق الثنائي  -١
  . ملَ+  قَـ =قَلَم ): ملَ(
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النواة ومن ، المتحرك العينيمؤلف من ) عسْل( الثنائيوإن النسق  -٢

  .سْل+  عَ= عسْل): سْل(
  

لمبتدىء كيفية التفريق بين نسـق  أحـادي   وفي معرض تعليم ا -١٠٥
  :يقال له، مذيلونسق أحادي ، رشيق

  ليس فيه بعد النواة شيء؛) بي(إن النسق  -١
  

  .فيه بعد النواة ساكن) بيتْ(وإن النسق  -٢
  

  :لذلك نقول
بعد ) ساكن(يه فألنه ال يوجد ، )رشيق نسق أحادي( هإن، )بي(عن  -١

  ؛هالنوا
  

بعـد  ) ساكن(يه ألنه يوجد ف، )لنسق أحادي مذي(إنه  ،)بيتْ(عن  و -٢
  ).ذيالً(ى هذا الساكن سموي، النواة

  

إلـى   كيفية تحليل النسق األحادي المـذيل ويتم تعليم المبتدىء  -١٠٦

  : بأن يقال له؛ مثالً، نواة وساكن
  

ومـن   ،)بـي ( النواة ف منمؤلّ، )بيتْ(األحادي المذيل النسق إن  -١
  .تْ+ بي = بيتْ): كن التائيالسا(

  

، )عـشْ ( النـواة مؤلف من ، )عشْر(ل النسق األحادي المذيو إن  -٢
  .ر+عشْ = عشْر): الساكن الرائي(ومن 

  

قـد  المبتدىء يكون ، وباستكمال الخطوات الستّ لمرحلة النسق -١٠٧
مذيلـة  م قراءة األلفاظ المؤلفة من األنسـاق األحاديـة واألحاديـة ال   تعلّ

  .إلى نوى ومثاني، وتعلّم تحليل تلك األنساق، والثنائية
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  مرحلة الجملة -٣
  :من الخطوات الخمس التالية مرحلة الجملةتتألف  -١٠٨
أحاديين  أو ،أحاديين :من نسقين اثنين فأكثر األلفاظ المؤلفة قراءة - ١

ثنائيين رشيق أو ، ين رشيق ومذيليأو أحاد،شيقينأو ثنائيين ر،مذيلين
  .مذيلو
  .تلك األلفاظ مثل قراءة بعض الجمل المؤلفة من -٢
  .تعريف المبتدىء أن الكالم مؤلف كلّه من األنساق -٣
  .تحليل الجملة إلى أنساق -٤
  .بحسب أنواعها، تصنيف أنساق الجملة -٥

  : قراءتهاالتي يتم تعليم المبتدىء  األلفاظومن األمثلة على  -١٠٩
يابِب- ماربِ -وننَ -انَابِباجون - مراقَأ -بونزرلْاَ -عبتْي- نَمكُتُحم.  

  : التي يتم تعليم المبتدىء قراءتها الجملومن األمثلة على 
  .مينب الْعالَد ِهللا رمحاَلْ -ِلمن قَرأْ تْ

يعمد المعلّم ، مؤلف كله من األنساقوِليعلم المبتدىء أن الكالم  -١١٠
  :وذلك على النحو التالي، األلفاظ والجمل إلى أنساق تقطيع بعضإلى 
  .يبِ -با ←بابِي: المثال األول -١
 – دِلـلْ   – حم  -  اَْل  ← الحمد هللا رب العالمين:  المثال الثاني -٢
  .مينلَ -عا -بِ ْل -ربه  -الَ

يع تقطيتم تدريبه على ، كيفية تحليل الجملة إلى أنساقولتعليم المبتدىء 

  .بعض األلفاظ والجمل إلى أنساق
، بحسب أنواعها، الجملة كيفية تصنيف أنساقأما تعليم المبتدىء -١١١

  :فيتم على النحو التالي
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  :نقول له، مثالً
نسقين ، وكل من هذين ال)يبِ -با(مؤلفة من النسقين ) بابِي(إن لفظة ) أ(

  .ه، ألن النواة فيه مديمدي
، وكّل من هذين )رع(و) زَأ(مؤلفة من النسقين  )زرعَأ(ن لفظة إو) ب(

  .ه، ألن النواة فيه ساكنساكن النسقين
، والنسق األول )جون -نَا (مؤلفة من النسقين ) نَاجون(لفظة  وإن) جـ(
) جون(؛ أما النسق اآلخر ال يوجد فيه ساكن بعد النواةألنه  رشيق،) نَا(

  .هنوالوجود ساكن فيه بعد ال، فنسق مذيل
المذكورة  ،)جون -نَا  -رع  -ز َأ -بِي  -با(وإن كال من األنساق ) د(

  .متحركاً واحداً، ألن فيه أحاديالسابقة،  في الفقرات
، نسـق ثنـائي  مؤلفة من ) قَرْأتْ( و) ِلمن(كال من اللفظتين  وإن) هـ(

  .، في كل منهمامتحركين اثنينلوجود 
  .كيفية تصنيف األنساق بحسب أنواعهادئ وبهذه الطريقة يتعلم المبت

وباستكمال الخطوات الخمس لمرحلة الجملة، يكون المبتدئ قد  - ١١٢
كيفية تحليل ، وتعلّم قراءة األلفاظ والجمل المؤلفة من نسقين فأكثرتعلّم 

  .تصنيف تلك األنساق بحسب أنواعها، وكيفية الجملة إلى أنساق
خطوة تحليل الجملة إلى أنسـاق، أن  بل هذا، ويحسن أن يعلّم المبتدئ، ق
  :أربعة أشكالالنسق إنما يكون مؤلفاً على أحد 

ويكون مؤلفاً من النواة وحدها، مثل كل من النسقين . . .  الخفيف - ١
  ).باسْل(، في كلمة )سْل(و) با(
ويكون مؤلفاً من نواة، ومن عدد مـن المتحركـات   . . .  والقبلي - ٢

  ).قَرَأاِلمن (، في جملة )اقَرَأ(و) ِلمن(النسقين قبلها، مثل كل من 
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مؤلفاً من نواة ومـن سـاكن أو سـاكنين     ويكون. . .  والبعـدي  - ٣
  ).مارْ(و) بيتْ(مدغمين يقعان بعدها، مثل كل من النسقين 

، ومن عدد مـن المتحركـات   من نواةويكون مؤلفاً . . .  والوافر - ٤
 :ن مدغمين بعدها، مثل كـل مـن النسـقين   قبلها، ومن ساكن أو ساكني

   ).ممارْ(و) بيتَْأ(
: مثاالً يبين أن تعليم المبتدئ األنساق األربعـة  يونورد فيما يل - ١١٣

الخفيف، والقبلي، والبعدي، والوافر، إنما يساعده كثيـراً علـى تحليـل    
ليلها، فـي  ، يمكن تح)نَحن عدنَا ياسعيد(فنحو جملة : الجملة إلى أنساق

  :ضوء ماورد في البند السابق، على النحو التالي
  :، هيخمس نوىالجملة تشتمل على نالحظ، أوالَ، أن هذه ) أ(

     نَح-  دا  -نَا  -عي  -يع  
  )يا،نَانَح،(األولى والثالثة والرابعةونالحظ، بعد ذلك، أن النوى ) ب(

منها متحرك، وال يوجد بعد ال يوجد قبل أي منها ساكن، وهي مـن   أي
  .هأنساق خفيف، مثَ
قبلها متحـرك، وال يوجـد   ، يوجد )عد(ونالحظ، ثانياً، أن النواة ) جـ(

نسق هو  ،)ن عد:(بعدها ساكن، وهذا يعني أن النسق الثاني في الجملة

  .قبلي

، كمـا  )عـي (يوجد متحرك سيني، قبل النواة  نهونالحظ، أخيراً، أ) د(
ساكن دالي، وهذا يعني أن النسق األخير في الجملة، هـو  يوجد بعدها 
  ).س عي د: (نسق وافر

، بالنظر إلى شكلهاوبهذه الطريقة يكون المبتدئ قد صنّف أنساق الجملة 
  :وذلك على النحو التالي
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  سعيد  يا  نَا  ن عد  نَحـ
  وافر  خفيف  خفيف  قبلي  خفيف

  
المبتدئ إلى أن من خصـائص   هذا، وقد يكون من المفيد تنبيه - ١١٤

عدد من المتحركات ال يسبقه متحرك، وعدد مـن  النسق أنه مؤلف من 

ويمكن للمعلّم أن يتخذ من كل من األنسـاق  الحدود، بعده، ال يتلوه حد ،
الخمسة المذكورة آنفاً، مثاالً توضيحياً، ليؤكد للمبتدئ اتّصـاف النسـق   

هبتلك الخاصي.  
  
  

  خالصة الفصل التاسع
  

تم، في هذا الفصل، وضع منهاج مقتـرح لتعلـيم المبتـدئين     - ١١٥
القراءة، موافق لنظام األنساق، قد يصلح لالستئناس بـه، عنـد وضـع    

في شؤون التربية والتعلـيم، وفـي    لمختصينالمنهاج األمثل، من قبل ا
  .علوم العربية وأصول تدريسها

  
  

  انتهى البحث األول

  قاعدة اإلعاللويليه البحث الثاني وهو بحث 
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  المدخل إلى بحث قاعدة اإلعالل
  

، مـن مـادة   )موزان(من المعلوم أنه، عندما يستثقل لفظ كلمة ما، مثل 
)نزاْل(وميزان ) وفْعيعمد أهل اللغة، تخلصاً من ذلك الثقل، إلـى  )م ،

: ، ثم جعل الساكن اليائي مـدة لكسـرة المـيم   )ميزان: (جعل الواو ياء
  ).نميزا(
  

، إعـالالً ، مكـان الـواو  ، هنـا،  إحالل الياءالصرف وقد سمى علماء 
 قاعـدة من الكلمات الخاضعة للتغيير اإلعاللي،  لكل مجموعةووضعوا 
  ).قواعد اإلعالل(القواعد  ا تلكوم، وسخاصة بها

  

*   *   *  
  

 قاعـدة واحـدة  ثمـة   أنهذا هو أنه أقام الدليل على والجديد في بحثنا 
، وهي قاعدة عامة تشـمل بحكمهـا جميـع    متعددةالل، ال قواعد لإلع

الكلمات الخاضعة للتغيير اإلعاللي، في العربية، دون استثناء، وتغنـي  
  ).بقواعد اإلعالل(عن تلك القواعد الجزئية المعروفة في علم الصرف 

  
  

*   *   *  
  
  

 إلـى  ، التـي توصـل   ، وقد بنى أهل اللغة القاعدة العامة لإلعالل هذا
، د بنـاء الكـالم  ـقواعمن أمهات  ثالث، على  افها هذا البحثـاكتش

  ،)قاعدة منع الثقل(، هما  ةـلم اللغـان في عـاثنتان منهما معروفت
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قاعـدة حفـظ   (؛ أما القاعدة الثالثة التي سميناها )قاعدة إيثار األخفّ(و

  .ه، في علم اللغفلم نعثر على صياغة لها، )١( )االنتماء
صصنا الفصول األربعة األولى من هذا البحث لوضع صيغة تلك لذلك خ
  .هالقاعد

  
*   *   *  

  
حـداً  ومن المسلّم به أن اكتشاف القاعدة العامة لإلعالل هذه، سيضـع  

وتعدد األقوال، حول مسائل التغيير اإلعاللـي، مـن   الختالف اآلراء، 
تنا األم، في جهة، ويقدم البرهان القاطع، من جهة أخرى، على تفوق لغ

  .نظاميتها، على سائر اللغات
  

*   *   *  
  

هذا، ومن المفيد اإلشارة إلى أن النتائج التي توصل إليها البحـث األول  
البحث الخاص بالنظام الصوتي، قد أعانت علـى  من هذا الكتاب، وهو 

بـين   العالقة الوثيقةاكتشاف القاعدة العامة لإلعالل؛ األمر الذي يّؤكد 
  .، من جهة أخرىوعلم الصرف، من جهة، صوتياتعلم ال

  
  .نسأل اهللا التوفيق والسداد

  
____________________________  

  .، هنا، انتماء الكلمة إلى المادة والميزان)باالنتماء(يقصد ) ١(



٨٧ 
 

  الباب األول

  باب تمهيـدي
  

قواعـد   من أمهاتثالث  أهل اللغة القاعدة العامة لإلعالل على لقد بنى

وقاعدة إيثار ، وقاعدة حفظ االنتماءالثقل، قاعدة منع : ، هيء الكالمبنا

  .األخفّ
  

  :وقد خُصص هذا الباب التمهيدي لما يلي
، إذ لم يعثر على صياغة لها في علم صياغة قاعدة حفظ االنتماء - ״١
  .هاللغ
قاعدة منع في نطاق  ،)المعتّل الثقيلالكلمة ذات (إحداث مصطلح  - ״٢

لك للحاجة إلى هذا المصطلح، في معرض صـياغة القاعـدة   الثقل، وذ
  .العامة لإلعالل

، في نطـاق قاعـدة   بيان  كيفية ترتيب اللينات، من حيث الخفّة - ״٣
  .إيثار األخفّ

  

  :ةالباب التمهيدي على الفصول الستة التاليهذا، ويشتمل 
  

  االنتماء :الفصل األول
  هالنُّميات المادي: الفصل الثاني

  هالنميات الوزني: صل الثالثالف
  قاعدة حفظ االنتماء: الفصل الرابع
  المعتّل الثقيلالكلمة ذات : الفصل الخامس
  هترتيب اللينات من حيث الخف: الفصل السادس
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  الفصل األول

  اءـــاالنتم
  

  

  المقصود باالنتماء - ١
  

انتماء الكلمة إلـى   ، في مصطلح هذا البحث،)باالنتماء(يقصد  -١١٦

  .مادة اشتقاق، وإلى ميزان صرفي
  

ألزموا أنفسهم بقاعـدة تحفـظ    أهل اللغة قد أنوقد دّل االستقراء على 
  ).قاعدة حفظ االنتماء(للكلمات انتماءها، سميناها 

  
تلـك  وقد خُصص هذا الفصل، والفصول الثالثة التي تليـه، لصـياغة   

لتغييـر  القاعدة، لما لها من أهمية، في معرض الكشف عـن حقيقـة ا  
 القاعـدة ، وصـياغة  )بـاإلعالل (بدالي، المسمى، في علم الصرف، اِإل

  .العامة التي تحكم ذلك التغيير
  

  هالشكل األولي واألصوات األولي - ٢
  

، وأن المشتق إنما ومشتق، جامد: انعمن المعلوم أن الكلمة نو - ١١٧
  .ميزانو مادة ينتمي إلى
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لـذلك   ،)مفْعوْل(وميزان  ،)وزن(ادة م، تنتمي إلى )موزون(فنحو كلمة 
؛ ويمكن أن يرمز لها كما )المشتقات(يقال عن مثل هذه الكلمة، إنها من 

ـْ ...يلي إنّما يدّل علـى  من الواضح أن هذا الرمز  و. ..)وزن(عوْل مف
  ).موزون(، وهي كلمة )مفْعوْل(وميزانها ) وزن(الكلمة التي مادتها 

، في هذا البحث، على أن يسمى الشكل الذي تكون قد اصطُلحو  –١١٨
عليه الكلمة، بعد وضع كل من أحرف مادتها، في موضعه من الميزان، 

هـو  . . )وزن(مفْعـوْل  . . لكلمـة   األولـي  فالشكل ).الشكل األولي(
)ونزوبناء هذا الشكل األولي، على النحو التالي)م وقد تم ،:  
من المادة، أي الواو، مكـان الفـاء، فـي    حرف األول الوضع تم  - ١

  ).مو(من الميزان ) مفْ(الميزان، فأصبح الجزء 
فـي  ثم وضع الحرف الثاني من المادة، أي الزاي، مكان العين،   - ٢

  ).زو(من الميزان ) عو(الميزان، فأصبح الجزء 
مكـان  وتم، أخيراً، وضع الحرف الثالث من المادة، أي النـون،   - ٣

الالمي من الميـزان سـاكناً نونيـاً،     الميزان، فأصبح الساكنالالم، في 
ـْ(، بدالً من )موزون(وأصبح الميزان، من ثم،    ).عوْلمف

  :األصوات األوليه - ١١٩
األصوات التي يتـألف  في مصطلح هذا البحث، هي ، األصوات األولية

  .منها الشكل األولي

ـَ. . . األصوات األولية لكلمة ف التي هي األصوات . . .)وزن(عوْل مف
 -والـواو   -والفتحة  -الميم (، أي )موزون(يتألف منها شكلها األولي 

وعالمـة   -والنون  -والمدة الضمية  -والضمة  -والزاي  -والسكون 
وهي تسعة أصوات)ر اآلخ ،.  
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  :أصوات المادة وأصوات الميزان - ١٢٠
  ):موزون(ه في الشكل األولي من الجدير بالمالحظة أن

  ،)وزن(هي األصوات التي تتألف منها المادة ) الواو والزاي والنون) (أ(
) الميم والفتحة والسكون والضمة والمدة الضمية وعالمة اآلخـر (و) ب(

  .)١()مفْعوْل(ف منها الميزان هي األصوات التي يتأل
، أو )بأصـوات المـادة  (ى على أن تُسـم وقد اصطُلح، في هذا البحث، 

؛ وعلى أن تُسمى األصوات التي تتألف منها المادة، )األصوات المادية(
 األصوات التي يتألف منها، )األصوات الوزنية(، أو )بأصوات الميزان(

ومن الواضح أنه، من األصوات المادية واألصوات الوزنيـة،  . الميزان
  ).األصوات األوليه(تتألف 

هنا أن كّل ما لم يكن صوتاً مادياً، مـن األصـوات   ويجدر بالمالحظة 
  .األولية، هو صوت وزني
٣ - ــالنُّماتــي  

مصطلح هذا البحث، كل ما كان األصل ، في )بالنّميات(يقصد  - ١٢١
  .فيه الثبات، من األصوات األولية، أو ما حّل محلها

  .والنميات الوزنيه، النميات المادية: نوعانوالنميات 
من األصـوات   األصل فيه الثباتما كان هي ... والنميات المادية - ١

  .المادية أو ما حّل محلها
من األصـوات   األصل فيه الثباتهي ما كان ... والنميات الوزنية - ٢

  .الوزنية أو ما حّل محلها
________________________  
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، )٦٦(البنـد  : أحـرف ناظمـة   هي) مفْعوْل(في ) الفاء والعين والالم(من الواضح أن ) ١(
  .وليست من األصوات التي يتألف منها الميزان

وقد خُصص الفصل الثاني للنميات المادية؛ والفصل الثالث للنميات  هذا،
  .الوزنية، وذلك ألهمية هذه النميات في صياغة قاعدة حفظ االنتماء

  
  خالصة الفصل األول - ٤

  

  .لى مادة وميزانإة هو انتماء الكلم... االنتماء – ١٢٢
  

هو الشكل الذي تكون عليه الكلمة بعد وضع كـل  ... والشكل األولي -
  .من حروف مادتها، في موضعه من الميزان

  

هي األصوات التي يتألف منها الشكل األولـي؛  ... واألصوات األولية -
  .وتتألف من أصوات المادة، وأصوات الميزان

  

 أوالثبات من األصوات األوليـة   هي ما كان األصل فيه ...والنميات -
  .ما حّل محلها

  

هي ما كان األصل فيه الثبـات مـن أصـوات    ... والنميات المادية -
  .المادة، أو ما حّل محلها

  

هي ما كان األصل فيه الثبـات مـن أصـوات    ... والنميات الوزنية -
  .الميزان، أو ما حّل محلها
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  الثانيالفصل 

  هـت المادياالنميـ
  

  

  دتمهيـــ
  

لقد عرفنا النميات المادية بأنها ما كان األصل فيه الثبات مـن   - ١٢٣
  ).١٢١(البند : أصوات المادة، أو ما حّل محلها

  
وقد تبين من االستقراء أنه ال سبيل إلى تعيين ما كان األصل فيه الثبات 
من أصوات المادة، أو ما حل محلها، إال بعد معرفة المقصود بكل مـن  

  :التاليينالمصطلحين 
  .الوافد - ٢، المشتقات المتحيرة - ١
  
  

  هالمشتقات المتحير - ١
  

فـي جميـع   تظهر أصوات المادة،  أنمن المعلوم أن األصل  - ١٢٤
  .هاألشكال األولية للمشتقات المنتمية إلى تلك الماد

  
، تظهر أصوات )كَتَب(ففي األشكال األولية للمشتقات المنتمية إلى مادة 

  :، كما هو واضح فيما يلي)والباء -والتاء  -الكاف (، وهي هذه المادة
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 اكتب يكتُب كَتَب-  مكتوب كتابةٌ كاتب-     اسـتكتب كاتـب مكتـب- 
  ...الخ

  

 والثالثـي ، مشتقات الثالثي الـواوي بعض  يشذّ عن هذا األصلولكن 
 كانياء م، إذ يحّل أهل اللغة، في األشكال األولية لتلك المشتقات، اليائي
، حسب الحال، وذلك كما هو مبين في األمثلة واواً مكان الياء، أو الواو

  .الواردة في البندين التاليين
  

بالمشتقات (وقد اصطُلح، في هذا البحث، على أن تُسمى تلك المشتقات 

  ).هالمتحير
  ةالمشتقات الكسري - ٢

، )كسـرية المشتقات المتحيرة ال(و أ) بالمشتقات الكسرية(يقصد  - ١٢٥
واو (مكـان   يـاء التي يحْل أهل اللغـة فيهـا    الواويالثالثي مشتقات 

  ).هالماد
  :هونورد فيما يلي بيان أهم المشتقات الكسري

، ومنها )رضو يرضو(مثل  ،)فَعَل يفْعْل(من باب مشتقات الناقص  - ١
 . . . ويرض وضر-  وراض-  وومرض-  نوضري)نالخ  -) ه. . .  

ففي هذه المشتقات، وهي من الثالثي الواوي الناقص المجرد، يحْل أهل 
  :، فتصبح كما يلي)الواو(مكان ) ياء(اللغة 

 ييرض يضر-  يراض- ويمرض - يضري ن) ـنالـخ   -) ه. . . 
  ).رِضوان(ويشذّ عما ذُكر المشتق 

، وميزان )عطَو(، من مادة )عطَوَأ(، مثل ومشتقات الناقص المزيد - ٢
  :، ومنها)فْعْلَأ(
  ... -عطَوتُم َأ -معطَو  -معطو  -يعطو  -عطَو َأ
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في هذه المشتقات، وهي من الثالثي الواوي الناقص المزيد، يحّل أهـل  ف
  :، فتصبح كما يليياء مكان الواواللغة 

  . . .الخ  -تُم يعطََأ -معطَي  -معطي  -يعطي  -عطَي َأ
، مـن  )افتعـالْ (أو ) تعلْافْ(أو) الْفع(أو ) لْعفُ(وزن  وما كان على - ٣

  :مشتقات األجوف، مثل
  اشْتواقْ، -اشْتُوِقْ  -صوام  -قُوَِل 

 يـاء اللغة، في هذه المشتقات من الثالثي الواوي األجوف، إذ يحل أهل 
  :، فتصبح كما يليمكان الواو

  .اقياشت –ق اشتيِ –صيام  - لَقُيِ
الواوي الناقص، ، من الثالثي )عاِلْلفَ(و) هفَعيلَ(من وزنوالمشتقان  - ٤

  ).مطَو(، من مادة )و        .مطَا (و ) همطيو(مثل 
حمكان الواو، فتصبح كما يليإذ ي ّل أهل اللغة، في هذه المشتقات، ياء:  

   ).ي      .ا مطَ(و ) هيمطي(
  ةالضميالمشتقات  - ٣

، )المشتقات المتحيرة الضـمية (أو ) بالمشتقات الضمية(يقصد  - ١٢٦
يـاء  ( مكـان ، )واواً(التي يحّل فيها أهل اللغـة  الثالثي اليائي  مشتقات

  .)هالماد
) مفْعـلْ (، و)يفْعـلْ (، مـن وزن  اليائي األجـوف الثالثي ففي مشتقات 

  :، مثل)مفْعْل(و
ييقن - ميقن – مـَقين.  

  :، فتصبح كما يليواواً مكان الياءيحّل أهل اللغة في هذه المشتقات 
 نقوي-  نقوقَ –مومن.  
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٤  - رة على المشتقات الكسريةسبب إطالق صفة المتحي يةوالضم  
 هـا ذكر المشتقات الوارد على )ةرالمتحي(صفة إطالق سبب  إن-١٢٧
بقين، هو مايالحظ من وجود تشابه بينها وبين مشـتقات  دين السافي البن

الواوي، من جهة، وبينها وبين مشتقات اليائي، من جهة أخرى، وذلـك  
  :حسبما هو موضح فيما يلي

إن وجه الشبه بين المشتقات الكسرية، ومشتقات اليـائي، هـو   ) أ( - ١
  .عدم ظهور معتّل مادي ضمي قيها

 انتماء كلتيهمـا وبين مشتقات الواوي، هو  ووجه الشبه بينها) ب(
  ).واو(إلى مادة فيها 

  :الكسرية التالية مثالًفالمشتقات 
 يضضى  -ررراضي  -ي- مرضْن  - يييرض- . . .  
كلتيهما من المعتّل المـادي  خلو من حيث  ،)نَسي( مشتقات اليائيتشبه 
  .الضمي

  ).واو(ماء كلتيهماإلى مادة فيهانت،من حيث ا)دعو(وتشبه مشتقات الواوي
الشبه بين المشتقات الضمية، ومشتقات الواوي، فهـو  أما وجه ) أ( - ٢

معتّل مادي كسري في األولى، وعدم ظهوره في نُظَرائهـا  عدم ظهور 

  .في الثانية، من الوزن ذاته

إلى  هو انتماء كلتيهماووجه الشبه بينها وبين مشتقات اليائي، ) ب(
  ).ياء(مادة فيها 
ها من مشتقات ءتشبه نُظَرا) نموقَ –موقن  -يوقن : (ميةالضفالمشتقات 

، من حيث عدم ظهور )موصْل -موصْل  -يوصْل ): (وصْلَأ(الواوي 
  .معتّل مادي كسري فيها
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  ).ياء(وتشبه مشتقات اليائي، من حيث انتماء كلتيهما إلى مادة فيها 
  

  الـوافـد - ٥
مكان الواو، فـي  ) ياء(معلوماً أن أهل اللغة يحلّون أصبح د لق - ١٢٨

وقـد  . مكان الياء، في المشتقات الضـمية ) واواً(المشتقات الكسرية، و 
  :، في هذا البحث، على ما يلياصطُلح

  :، كل من)وافد(، ويوصف بأنه )فدبالوا(يسمى  )أ(
فـي   ،ي الضميّل محّل المعتّل الماداالمعتل المادي الكسري، الح - ١

  ؛هالمشتقات الكسري
، فـي  ّل محّل المعتّل المادي الكسرياالح، المادي الضميوالمعتّل  - ٢

  .ةالمشتقات الضمي
الـذي   ، المعتل المادي)حنَتَم(، ويوصف بأنه )بالمتنحي(ويسمى  )ب(

  .، في المشتق المتحير)للوافد(يدع مكانه 
ـُ(ففي نحو  ، )عطَوَأ(، في )واو المادة(مكان ) اءي(، حيث حلّت )مَأعطَيت

  ).همتنحي(، إنها )الواو(، وعن تلك )وافدة(يقال عن هذه الياء، إنها 
، فـي  )يـاء المـادة  (، محل )مدة ضمية(، حيث حلّت )يوقن(وفي نحو 

)نقيي( ية، إنهاة الضمقال عن هذه المدي ،)إنها )الياء(، وعن تلك )وافدة ،
  ).همتنحي(

  هتعيين النميات المادي - ٦
لقد أصبح معلوماً أن النميات المادية هي ما كان األصل فيـه   - ١٢٩

  ).١٢١(البند : الثبات من أصوات المادة، أو ما حّل محلها
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، ألن )الكاف والتاء والباء(، النميات المادية هي )مكْتُوب(ففي نحو كلمة 
صل فيها جميعاً الثبات هذه الحروف الثالثة هي أصوات المادة، وألن األ

البنـد  ): كَتَـب (وعدم التغير، إذ تظهر في جميع المشتقات مـن مـادة   
)١٢٤.(  

  

  :أصبح معلوماً، مما ورد في هذا الفصل، ما يليكذلك 
  

، ألنـه يـدع   ليس األصل فيه الثبات، المتنحيأن الصوت المادي  - ١
  .لنميات الماديهمن ا، إذن، ليسمكانه، في المشتق المتحير، للوافد؛ فهو 

  

صوت حاّل محّل المتنحي، فـي المشـتق المتحيـر،     الوافدوأن  - ٢
، ألنه هو الذي يبقى في المشتق المتحير، بعد زوال واألصل فيه الثبات

  .من النميات الماديهالمتنحي؛ فهو، إذن، 
  

مشتق متحير، حّل فيه ) عطَيَأ(، حيث المشتق )طَيتُمعَأ(صيغة ففي نحو 
أن ، يالحظ )عطَوَأ(، في )الواو(، محل المتنحي، وهو )الياء(فد، أي الوا

ن األصـل فيهمـا   الصوتين الماديين، العين والطاء، نميتان ماديتان، أل
) الـواو (؛ أمـا  )عطَو(الثبات، إذ يظهران في جميع المشتقات من مادة 

 فهي صوت مادي متنح، وليس األصل فيه، من ثم، الثبات، بـل الـذي  
ـُ (يثبت هو الوافد، أي المعتل الكسري الحاّل محّل الواو، في   م أَ عطَيت

-  نَا أَ عطَي-  أَ ع نتُ -طَيطَيأَ ع ي –نطعي.(  
  

محّل الصوت المادي المتنحي، وهو الـواو،   حلالذي اليائي فهذا الوافد 
  .ل فيه الثبات، ومشتقاتها، هو النمية المادية، ألن األص)عطَوَأ(في 

  

، صـياغة القاعـدة   )١٢٩(ويمكن، في ضوء ما ورد في البند  - ١٣٠
  :التي يتم بموجبها تعيين النميات المادية، وذلك على النحو التالي
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  :هقاعدة تعيين النميات المادي
  

  :هي، في المشتق المتحير. . .النميات المادية((

  األصوات المادية عدا المتنحي، -״١

   .الوافد -״٢
  

  .))هاألصوات المادي: سائر المشتقاتوهي، في 
  

الوافد، وهو مشتق متحير، حّل فيه ) طَيأَ ع(، حيث )طَيتُمأَ ع(ففي نحو 
  ):طَوأَ ع(الواو المتنحية، في  الياء، محل

  

؛ ذلك أن )والياء -والطاء  -العين (، هي )طَيأَ ع(المادية، في النميات 
الواو (الحالّة محّل ) الياء(وت مادي ثابت، وأن العين والطاء صكالً من 
هي الوافد الثابت، وليس الصوت المادي الذي حلّت محلّـه،  ، )المتنحية

  .التي تركت مكانها للوافد) الواو(وهو 
  

، وهو ليس من المشـتقات المتحيـرة، فالنميـات    )موزون(أما في نحو 
، إذ إن )والزاي والنـون الواو (المادية هي األصوات المادية ذاتها، أي 

  ).وزن(مادة هذا المشتق هي 
  

  

  خالصة الفصل الثاني - ٧
  

  :هو كل من. . . المشتق المتحير  – ١٣١
  

المشـتق  (ّل فيه ياء مكان الواو، ويسمى حي الذي تُالثالثي الواو - ١

  ؛)الكسري
  

ـ (فيه واو مكان الياء، ويسمى الذي تُحّل والثالثي اليائي  - ٢ تق المش

  ).الضمي
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لمشابهته للواوي، من جهة، ولليائي، من  )بالمشتق المتحير(وصف وقد 
  .جهة أخرى

  

هو المعتّل الذي يحّل محـّل واو المـادة، فـي المشـتق     ... والوافد -
كسـرياً فـي   الكسري؛ ومحّل ياء المادة، في المشتق الضمي؛ ويكـون  

  .وضمياً في المشتق الضمي، المشتق الكسري
  

هو المعتّل الذي يترك مكانـه للوافـد، فـي المشـتق     ... نحيوالمت -
وكسـرياً فـي المشـتق    ، ضمياً في المشتق الكسريالمتحير، ويكون 

  .الضمي
  

  :هي... والنميات المادية -
  :في المشتق المتحير -١                    

  

  .والوافد) ب(أصوات المادة، عدا المتنحي؛ ) أ(                     
  :في سائر المشتقات - ٢: وهي             

  

  .هأصوات الماد                         
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  الفصل الثالث

ـالنُّمـيهات الوزني  
  

  هيدــتم
  

عرفنا النميات الوزنية بأنها ماكان األصل فيه الثبات، مـن  لقد  - ١٣٢
  ).١٢١(البند : حّل محلّها أصوات الميزان، أو ما

 يدخل تحت النميات الوزنية من أصوات الميزان ماال وسنبين فيما يلي،
  .هألن األصل فيه التغير وعدم الثبات، تمهيداً لتعيين النميات الوزني

  هأصوات الميزان التي ال تدخل تحت النميات الوزني - ١
، ومثل هـذه  عرضة للتغييـر ما يكون  أصوات الميزانإن من  - ١٣٣

ألن األصل في هذه الثبـات،   ،ال تدخل تحت النميات الوزنيهاألصوات 
  ونبين في البنود التالية كالً من أصوات الميـزان التـي  . حسب تعريفها

  .ال تدخل تحت النميات 
  : ةحرف المضارع -أوالً 

أن يدل على ما إذا كـان   من الواضح أن األصل في حرف المضارعة
) هـو (و ؛ أ)كتبَأ( ، فيقال)ألفاً(، وعندها يكون )أنا(الفاعل هو الضمير 

  .)١() يكتب(فيقال 
___________________  

، في ضوء ما ذُكر هنا عن داللة حرف المضارعة على الضمير الذي هو فاعل الفعـل ) ١(
محذوف ألن ياء المضـارعة  / الضمير هو/ والفاعل(، مثالً) يكتب(يمكن أن يقال عن فاعل 

  ...).ر تقديره هو الخوالفاعل ضمير مستت(وذلك بدالً من قولنا ، )دلّت عليه
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 يخرجه مـن ، بحكم وظيفته، عرضة للتغييرالمضارعة حرف وإن كون 
  .، ألن األصل في هذه الثباتتحت النميات الوزنية

  

  :عالمة اآلخر -ثانياً  - ١٣٤

يتضح ذلك من  كما وعدم الثبات، التغير اآلخر، إن األصل في عالمة -
من تحت النميـات   اآلخر مةالذي تخرج معه عال األمر التالية، األمثلة
  :ةالوزني
 يكتب-  يكتب- يكتب         الكاتب- الكاتبِ -الكاتب  
وا -كَتَبتم -كَتَبكتب             ا -اكتبوا -اكتباكتُبِي -اكتُب.  

  .ل كلمة أكثر من عالمة آخر واحدةلكاألمثلة أن في هذه ، ويالحظ
  

  :الصوت الوزني الشارد -ثالثاً -٣٥١
أحـدهما علـى   ، نورد فيما يلي مثالين على الصوت الوزني الشارد -

  .لعالمة الوزنية الشاردةواآلخر على ا، الوزنية الشاردة المدة
  ): ْل       عافَ(على المدة الشاردة في نحو  -لالمثال األو

وقد انتقلت إليه مدة ميزان ، وهو ميزان جمع، )عاِلْلفَ(هذا المثال أصله 
 ،والمدة الواقعة قبل آخر الميـزان ، )ْل     عافَ(فأصبح ، )فعالَه(د المفر

) ٥٧(البنـد : تقع بعد متحرك بحركة مـن جنسـها  الألنها ، مدة شاردة
، أي إلـى همـزة  ، ؛ ويتم التخلص من شرودها بقلبها إلى ألف)٤(الفقرة

  ).عاِئْلفَ(
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التخلص في معرض  ،للتغيير عرضةيكون  الشارداألصل أن أن  وبما 
تحـت  ، إدخال مثل تلك المـدة الشـاردة   من المتعذّرفإن ، همن شرود

ما دام األصل في هذه النميات هـو الثبـات وعـدم    ، النميات الوزنية
  .التغيير

  

  :)يوعمب(على العالمة الشاردة في نحو  -المثال الثاني -١٣٦
  

) بيـع (ة من ماد، )يوعمب(في نحو كلمة ، التخلص من الثقلفي معرض 
فتصـبح الكلمـة    ، يتم قلب السكون إلـى كسـرة  ،  )عوْلمفْ(وميزان 

؛ ثم تُحذف            فتصبح الكلمة، ثم يتم قلب الياء إلى مدة، )يوعمبِ(
انظـر  : إذ ال يوجد في موقعها حرف تتقـارن معـه  ، الضمة لشرودها

  ).٣(الفقرة -)٥٧(البند
  لـذلك  ،لشاردة تكون عرضة للتغييرلعالمة ااوهذا المثال يدّل على أن 

ولـو كانـت مـن أصـوات     ، ال يمكن إدخالها تحت النميات الوزنية 
  . الميزان
أن ، مما ورد في البنود األربعة السابقة، ويمكن أن يستنتج ،هذا -١٣٧

  :كالً من أصوات الميزان التالية ال تدخل تحت النميات الوزنية
  .الشاردالصوت الوزني  -٣، عالمة اآلخر -٢! حرف المضارعه -١

  الصوت الحاّل محّل صوت وزني -٢
  

إن النميات الوزنية هي ما كان األصل فيه ، )١٢١(في البند، قلنا -١٣٨
وهذا يعني أن الصـوت  . حّل محلها ما أو، من أصوات الميزان، الثبات

إذا كان األصل فيه ، يعد من النميات الوزنية، الحاّل محل صوت وزني
  .الثبات
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والـذي  ، ونورد فيما يلي مثاالً على الصوت الحاّل محل صوت وزني
  : هيعد من النميات الوزني

، ؛ وبانتقال المدة الكسرية)فَعاِلْل(هو،)صحيفة(إن ميزان الجمع لنحو كلمة
يصـبح هـذا   ، إلى ميزان الجمع، بالتصريف، )فَعيلَه(في ميزان المفرد 

  ).فَعاِئْل: (خلص من الشرود فيه يصبحوبعد الت،)ْل      فَعا(الميزان 
 حلّـت محـّل المـدة   التي ،)فَعاِئْل(في ، الهمزةأي ، ويالحظ أن األلف

 مـن النميـات   تُعـد ، )ْل     فَعا(الكسرية التي هي صوت وزني في 
وعدم التغير ما دامت تظهر في جموع  ألن األصل فيها الثبات، الوزنية

جمع  )وسائْل(كما هو واضح في نحو ، كافّة، )صحيفَه(ما كان من قبيل 
)(و، )وسيله(جمع ) عظائم(و، )عظيمه(جمع ) عجائبقبائْل(و، )عجيبه (

  ... وهلم جرا، )غنيمه(جمع ) غنائم(و، )قبيله(جمع 
  :على النحو التالي، ويمكن تلخيص ما ذُكر آنفاً، هذا

ت يحـّل محـّل   كل صـو  -بحسب تعريفها -يعد من النميات الوزنية(

  ).ويكون األصل فيه الثبات، صوت وزني
  هتعيين النميات الوزني - ٣

، في البنود السابقة من هـذا الفصـل  ، في ضوء ما ورد، يمكن -١٣٩
  :هتعيين النميات الوزنية وفق القاعدة التالي

 :قاعدة تعيين النميات الوزنية

عـدا حـرف، هـي األصـوات الوزنيـة   ... النميات الوزنية

،والصوت الوزني الشارد؛ ويعـد ، وعالمة اآلخر ،عةالمضار

،كل صوت يحّل محّل صوت وزني، من النميات الوزنية، أيضاً

  .ويكون األصل فيه الثبات
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  خالصة الفصل الثالث -٤
  

  :هتعريف النميات الوزني -١٤٠
، هي ما كان األصل فيه الثبات من أصوات الميزان... النميات الوزنية
  .هاأو ما حّل محل

  

  :هتعيين النميات الوزني -

  ...النميات الوزنية هي
  

والصـوت  ، وعالمة اآلخر، أصوات الميزان عدا حرف المضارعة) أ(

  .الوزني الشارد
  .وكان األصل فيه الثبات، كل صوت حّل محل صوت وزني و) ب(
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  الفصل الرابع
  

  قاعدة حفظ االنتماء
  

  تمهيد
  

هو انتماء الكلمـة  ) باالنتماء(إن ما يقصد ، )١١٦(في البند، قلنا -١٤١
إلى المادة والميزان؛ وإن أهل اللغة قد ألزموا أنفسـهم بقاعـدة تحفـظ    

  .للكلمات انتماءها
  

، )قاعدة حفـظ االنتمـاء  (وللتمكن من صياغة تلك القاعدة التي سميناها 
) شـتق المتحيـر  الم(و) النُّميـات : (عمدنا إلى إحـداث مصـطلحات  

فـي  ، وبينا المقصود بكل من هذه المصطلحات، )الوافد(و، )المتنحي(و
إلى صـياغة قاعـدة   ، في هذا الفصل، وسنعمد. الفصول الثالثة السابقة

  .حفظ االنتماء
  

  صياغة قاعدة حفظ االنتماء -١
  

حفاظاً على انتمـاء   -يتبين من االستقراء أن أهل اللغة التزموا -١٤٢
، )مبادىء حفظ االنتماء(بمبادىء سميناها  -لى المادة والميزانكلماتهم إ

   :وهي
  

  . على زوالها، واألصوات المنقلبة عنها، إيثار بقاء النميات -١ً
  

  .هفي موقع النمية الوافد، منع ظهور المتنحي أو جنسه -٢ً
  

  .هاليائي المادية في موقع النمية، منع ظهور معتّل ضمي -٣ً



١٠٨ 
 

لقاعـدة حفـظ   التزاماً (نا التزام أهل اللغة بتلك المبادىء وقد سمي، هذا

  ). االنتماء
  

وتُعد مخالفتها عيباً من ، وتقضي هذه القاعدة بمنع مخالفة هذه المبادىء
  .ى عثر عليهأنَّ، عيوب الكالم ينبغي المبادرة إلى التخلص منه

  ). هالمفارق(وقد أطلقنا على هذا العيب تسمية 
  

  قاعدة حفظ االنتماءكيفية تطبيق  -٢
  

نورد فيما يلي عدداً من األمثلة التي تبين كيفية تطبيـق قاعـدة    -١٤٣
  .وفي معرض بناء الجمله، سواء في معرض بناء الكلمة، حفظ االنتماء

  

  :هتطبيق قاعدة حفظ االنتماء في معرض بناء الكلم -أوالً
  

  ):بيع(بناء الفعل الماضي المجرد من مادة  -المثال األول
  

وتبدو الكلمة ). بيع(إن شكله األولي  و، )عْلـَف(إن ميزان هذا الفعل هو 
يعمد أهل اللغة إلى جعـل  ، وللتخلص من الثقل، بهذا الشكل ثقيلة اللفظ
هالمثنى اليائي الفتحي مد.  

  

ولـم  ، )بـاع (فجعلـوا الكلمـة   ، المدة الجنس الفتحيوقد اختاروا لتلك 
)  يـع بِ (ألنهم لو كانوا قد اختاروا ، أو الضمييختاروا الجنس الكسري 
ـَعلْ(هما فتحتا الميزان ، لزالت من الكلمة نميتان ) بوع(اختاروا ولو ، )ف

مـن  ، )باع(على حين أن جعل الكلمة ، لزالت هاتان النميتان أيضاً؛ هذا
  .شأنه اإلبقاء على إحداهما

  

، دى النميتين على زوالهاحين آثروا بقاء إح، ومن الواضح أن أهل اللغة
بإيثـار  ويقضي ، األول من مبادىء قاعدة حفظ االنتماء قد اُعملوا المبدأ

  . بقاء النميات على زوالها
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   :)١()صوم(فعاْل : بناء كلمة -المثال الثاني -١٤٤
وهي من المشتقات الكسرية ، )صوام(هو ، إن الشكل األولي لهذه الكلمة

فتصبح الكلمة ، )١٢٥(البند): الواو(مكان ) ياء(غة فيها التي يحّل أهل الل
)اميص .(  

إنما هو إعمـال للمبـدأ   ، هنا، ومن الواضح أن إحالل الياء مكان الواو
بمنـع ظهـور   الـذي يقضـي   ، الثاني من مبادىء قاعدة حفظ االنتماء

  .في موقعه من المشتق المتحير، أي الواو، المتنحي
  

  ):رضو(مفْعوْل : لكلمةبناء ا -المثال الثالث

لظهـور  ، معيب بالمفارقـة ، )مرضوو(، إن الشكل األولي لهذه الكلمة
أي أنه مشتق ، إذ هو من المشتقات الكسرية، )الواو(وهو ، المتنحي فيه

  ).مرضوي(لتصبح الكلمة ، )الواو(مكان ) ياء(لذلك يتم إحالل . متحير
ثقلهـا بجعلهـا   فيـتخلّص مـن   ، ةثقيل، بهذا الشكل، ولكن تبدو الكلمة

)ْيضرم.(  
ولقد كان بإمكان أهل اللغة أن يتخلّصـوا مـن الثقـل بجعـل الكلمـة      

)وضرتلـك   ال تجيزإذ ، ؛ لوال أن قاعدة حفظ االنتماء قد منعت ذلك)م
وهذا يعني أنه ، ظهور المتنحي في موقعه من المشتق المتحيرالقاعدة 

قد عـادت إلـى   ) الواو المتنحية(ألن ، )مرضو(ال يجوز جعل الكلمة 
) اليـاء الوافـدة  (بعد أن كان قد تم إحالل ، ثانية) مرضو(الظهور في 

  ).مرضوي(حين جعلت الكلمة ، ابتداء، مكانها
_______________________  

: فـالرمز  ،على أن يرمز للكلمة المشتقة بميزانها ومادتها، في هذا البحث، لقد اصطُلح) ١( 
اْل فع)موال(يعني الكلمة التي ميزانها ، )صع(ومادتها ، )فموص .(  
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  ):يقن(يفْعْل : بناء كلمة -المثال الرابع -١٤٥
لظهور المتنحي ، معيب بالمفارقة، لهذه الكلمة، )ييقن(، إن الشكل األولي

ق أي أنـه مشـت  ، إذ هو من المشتقات الضمية، )الياء الثانية(وهو ، فيه
  ).١٢٤(البند: متحير

ولكن يبدوهـذا   ).يوقن(لتصبح الكلمة،)الياء(مكان )واو(لذلك يتم إحالل
ولـوفُرض جـدالً أن    ).يـوقن (فيتخلّص من الثقل بجعله ،الشكل ثقيالً

لزالت مـن  ،)يوقن(بدالً من )ياقن(التخلص من الثقل قد تم بجعل الكلمة
األمرالذي يعد مخالفـاً   ،)يفْعْل(الميزان وهي ضمة ،الكلمة إحدى نمياتها

بإيثاربقاء النميـات   ،في مبدئها األول، لقاعدة حفظ االنتماء التي تقضي

  .على زوالها
لما في ذلك من ، )ياقن(وغني عن البيان أنه ال يجوز جعل الكلمة ، هذا

اعل مـن  هي اسم الف) ياقن(إذ إن ، )فَاعْل(و) يفْعْل(التباس بين ميزاني 
قلب الكلمة التي هـي مـن ميـزان    ، من ثم، وال يصح، )يقن(الماضي 

  .منعاً لاللتباس، )ياقن(إلى ، )يقن(ة وماد) يفْعْل(
  ):ويـَط(فَعْل : بناء كلمة -المثال الخامس -١٤٦

، يبدو ثقيالً؛ وللتخلص من الثقل، لهذه الكلمة، )طَوي(، إن الشكل األولي
ـ (؛ ولم يختاروا جعلهـا  )يْ طَ(اللغة الكلمة جعل أهل  ؛ تحاشـياً  )وْطَ

بمنع الذي يقضي ، من مبادىء قاعدة حفظ االنتماء، لمخالفة المبدأ الثالث

، في موقع المعتل المادي اليـائي ، )الواو(وهو هنا ، ظهور معتّل ضمي
  ).يوطَ(في ، )الياء(أي موقع 

  : ةء في معرض بناء الجملتطبيق قاعدة حفظ االنتما -ثانياً -١٤٧

  :ةالجمل،)قَضي(عْلـْيف :ي تدخل به كلمةذالشكل ال -المثال األول
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  ).يقْضي(إن الشكل األولي لهذه الكلمة هو 
  :لها هي، وإن األشكال التي تصادف في الكالم

يقْضقْضِ -ييقضي -ي  
  :ما يلي، في هذه األشكال الثالثة، ويالحظ

  ). الياء(وهي ، قد زالت منه إحدى نميات الكلمة، )ضِيقْ(أن الشكل  -١ً
مدة (وحلّت محلها ، أيضاً، )الياء(قد زالت منه ، )يقضي(أن الشكل  -٢ً

  ). هكسري
، وحـده ، هـو ، أكمل األشكال الثالثة بنيةًهو و، )يقضي(أن الشكل  -٣ً

  ).الياء(الذي ُأبقي فيه على 
   

إنما تدخلها بالشكل ، الجملة) يقضي( عند دخول كلمة، راء في أنهوال م
)يوذلك إعماالً للمبدأ األول من مبادىء قاعدة حفـظ االنتمـاء  ، )يقض ،

  .في معرض بناء الكالم، بإيثار بقاء النميات على زوالهاالذي يقضي 
، حـين تـدخلها  ، إنما تدخل الجملـة ) يقضي(إن كلمة ، هنا، لذلك يقال

أي بالشكل ، بأكمل أشكالها بنيةً، ابتداء)ييقض.(  
  

  :الجمله، )سعي(يفْعْل : الشكل الذي تدخل به كلمة-المثال الثاني-١٤٨
فإن أهل ، ؛ وبما أنه ثقيل اللفظ)يسعي(هو ، إن الشكل األولي لهذه الكلمة

  .تخلصاً من الثقل، )يسعى(ونه إلى لباللغة يق
  

، هي شكالن اثنان، )عىيس(لكلمة ، في الكالم وإن األشكال التي تُصادف
  :وهما
  يسع -يسعى
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  :ما يلي، في هذين الشكلين، ويالحظ
وإن لم تكـن  ، وهي، )المدة الفتحية(قد زالت منه ، )يسع(أن الشكل  -١ً

فـي الشـكل األولـي    ، )الياء(إال أنها صوت منقلب عن ، من النميات
)يعسمن النميات) الياء(و، )ي.  
قد ُأبقـي فيـه علـى    ، وهو أكمل الشكلين بنية، )سعىي(أن الشكل  -٢ً

  ).هالمدة الفتحي(وهو ، )الصوت المنقلب عن النمية(
تـدخلها بالشـكل    إنّمـا ، عند دخول الكلمـة الجملـة  ، وال شك في أنه

الذي ، ذلك إعماالً للمبدأ األول من مبادىء قاعدة حفظ االنتماءو،)يسعى(
فـي   ،على زوالهـا ، نقلبة عن النمياتبإيثار بقاء األصوات الميقضي 

، ملةإنما تدخل الج)يسعى( كلمة إن، هنا، لذلك يقال. معرض بناء الكالم
هبأكمل شكليها بني، ابتداء .  
إن قاعدة حفظ االنتماء إنما تقضي بـأن تـدخل الكلمـة    ، كذلك، ويقال
من شـكل   إذا كان للكلمة أكثر، هذا، بأكمل أشكالها بنية، ابتداء، الجملة
  .وكانت بعض أشكالها أكمل بنية من األشكال األخرى، واحد

بالقاعـدة  (في بحثنا اللغوي الخـاص  المقولة  أهمية هذهوسوف تتبين 

  ).٢٥١(البند): العامة لإلعراب
صياغة في معرض ، قاعدة حفظ االنتماءمية ستتبين أه و، هذا -١٤٩

  .حث إلى اكتشافهاالتي انتهى هذا الب) القاعدة العامة لإلعالل(
  خالصة الفصل الرابع -٣

وهي مـن  ، قاعدة حفظ االنتماءصياغة ، هذا الفصلفي ، تمت -١٥٠
، على صياغة لها في علم اللغةالتي لم نعثر ، قواعد بناء الكالمأمهات 

  :ونص هذه القاعدة هو كما يلي
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  .على زوالها، واألصوات المنقلبة عنها، يؤثر بقاء النميات -١

٢- ة الوافد، منع ظهور المتنحي أو جنسهيهفي موقع النمي.  

  . هفي موقع النمية المادية اليائي، يمنع ظهور معتّل ضمي -٣

  
ً٢- ن ، )١٤٨ -١٤٣(في البنود، تمكيفية إيراد عدد من األمثلة التي تبي

 -١٤٣( :بنـاء الكلمـة  سواء في معرض ، تطبيق قاعدة حفظ االنتماء
  ).١٤٨ -١٤٧: (ء الجملةبناوفي معرض ، )١٤٦

  
فـي معـرض   ، وكيفية تطبيقها أهمية قاعدة حفظ االنتماءوتتبين ، هذا

  .القاعدتين العامتين لإلعالل واإلعرابصياغة كل من 
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  الفصل الخامس 
  

  الثقيل المعتّل الكلمة ذات 
  

  تمهيد
  

، )القاعدة العامة لإلعـالل ( ويلقد جعلنا عنوان هذا البحث اللغ -١٥١
  .وقلنا إن هدف البحث هو صياغة تلك القاعدة العامة

  

اإلعالل تغيير يلحـق بعـض الكلمـات    إلى أن ، هنا، تجدر اإلشارة و
الكلمـات ذات  (في معرض التخلص من ثقلها؛ وقد أطلقنا تسمية ، الثقيلة

في معـرض  ، على الكلمات التي قد تخضع لذلك التغيير، )الثقيلالمعتّل 
  .يهافالتخلص من الثقل 

  

، )المعتـّل الثقيـل   بالكلمة ذات(و، )بالثقيل(وسنبين فيما يلي المقصود 
في معرض صـياغة القاعـدة   ، للحاجة إلى استعمال هذين المصطلحين

  .العامة لإلعالل
  

  الثقيل -١
  

انتماء إلى مـادة  : لقد أصبح معلوماً أن للكلمة المشتقة انتماءين -١٥٢
ن الشكل األولي للكلمة المشـتقة  أوانتماء إلى ميزان صرفي؛ و، قاشتقا

بعد وضع كـل مـن أحـرف    ، هو الشكل الذي تكون عليه هذه الكلمة
  .في موضعه من الميزان، مادتها

  ). موزان(شكلها األولي ، )وزن(مفْعاْل : فنحو كلمة
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 ،النطق بهحرف يستثقل على ، في الشكل األولي للكلمة، وقد يعثر، هذا
أو بأن فيها ، )ثقيلة(فتوصف الكلمة بأنها ، مدة يتعذّر النطق بهاأو على 

  .أو بأنها معيبة بالثقل، ثقالً
ويوصف بأنـه  ، )ليبالثق(على أن يسمى ، في هذا البحث، وقد اصطُلح

  :كّل من، )ثقيل(
  ؛للكلمةفي الشكل األولي ، يستثقل لفظهالذي  الحرف -١
  .للكلمةفي الشكل األولي ، يتعذر لفظهاالتي  والمدة -٢

  :أمثلة على الثقيل ثالثة ونورد فيما يلي
  :مثال على الثقيل الذي هو حرف صحيح -١ً

يوجد حرف ، )افْتَعْل(وميزان ، )طَرد(من مادة ، )اطْتَرد(في نحو كلمة 
هـو  ، في هذه الكلمـة ، )الثقيل(وهو التاء؛ لذلك يقال إن ، يستثقل لفظه

  .أن الثقيل حرف صحيح، المثال هذا في، ويالحظ). التاء(
  : همثال على الثقيل الذي هو حرف علّ -٢ً

يوجـد حـرف   ، )فَعاْل(وميزان ) سمو(من مادة ، )سماو(في نحو كلمة 
هـو  ، في هذه الكلمـة ، )الثقيل(وهو الواو؛ لذلك يقال إن ، يستثقل لفظه

  .هأن الثقيل حرف علّ، في هذا المثال، ويالحظ، )الواو(
ً٣- همثال على الثقيل الذي هو مد :  

والتي ميزان ، )فَعاِلْل(وميزان ، )رسْل(من مادة  هي في الكلمة التي
 ،)فَعاِلْل(إلى ) فعالَه(مدة ، بالتصريف، حيث تنتقل، )فعالَه(مفردها 

، ،     رسا(ةويكون الشكل األولي للكلم       فَعا(فيصبح هذا الميزان
إنها هي ، التي يتعذر لفظها، في هذا الشكل األولي، نقول عن المدة

  . هأن الثقيل مد، في هذا المثال، ويالحظ). الثقيل(
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  المعتّل الثقيلالكلمة ذات  -٢
  

  :ما يلي، )١٥٢(في األمثلة الثالثة الواردة في البند، يالحظ -١٥٣
  

  ؛رف صحيحح، في المثال األول، الثقيلأن ) أ(
  .معتّل، المثالين الثاني والثالث كل من في، الثقيلأن و )ب(

  :على ما يلي، في هذا البحث، وقد اصطُلح
  

على الكلمة التـي يكـون   ، )المعتّل الثقيلالكلمة ذات (تُطلق تسمية  -١
  . )ْل.. ا.رسا(و) سماو(مثل كلمتي ، مدة أو حرف علّةالثقيل فيها 

  

على الكلمة التي يكون  ،)الصحيح الثقيلالكلمة ذات (وتُطلق تسمية  -٢
  ).اطتَرد(مثل كلمة ، حرفاً صحيحاًالثقيل فيها 

  

  قاعدة منع الثقل -٣
  

 األوليـة لبنـاء الكـالم    إن قاعدة منع الثقل هي من القواعـد  -١٥٤
أنّـى  ، المشهورة في علم اللغة؛ وتقضي هذه القاعدة بالتخلص من الثقل

  .أالّ يؤدي ذلك إلى ظهور عيب في الكالمعلى ، عثر عليه
  

حتاج إلى التخلص من يأن معظم الكلمات التي ، هنا، و يجدر بالمالحظة
وأن معظم هذه الكلمـات  ، )المعتّل الثقيلالكلمات ذات (هي ، الثقل فيها
  .اإلعاللإلى ، للتخلص من الثقل فيها، إنما يحتاج

  

 إال، )باإلعالل(التغيير المسمى  بالمالحظة أنه ال يحتاج إلى كذلك يجدر
األمـر  ، المعتّل الثقيـل في الكلمة ذات ، في معرض التخلص من الثقل

بالكلمـة ذات  (الذي دعانا إلى تخصيص هذا الفصل لبيـان المقصـود   

  ).المعتّل الثقيل
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  خالصة الفصل الخامس -٤
  

فـي  ، من الكلمات الثقيلـة  معينٍ نوعٍيطرأ على تغيير  اإلعالل -١٥٥
الكلمـات ذات  (رض التخلص من الثقل فيها؛ وقد سمينا تلك الكلمات مع

  ).المعتّل الثقيل
  

والمدة التي يتعـذر  ، يستثقل لفظهالحرف الذي ، )بالثقيل(ويقصد  -١

  .في الشكل األولي للكلمه، لفظها
  

فيهـا   الثقيلالكلمة التي يكون  ،)الثقيلالمعتّل بالكلمة ذات (ويقصد  -٢
  .دهم أو، حرف علّة

  

في علـم اللغـة    ةمن قواعد بناء الكالم المشهور وقاعدة منع الثقل -٣
على ، عليه في الكالمى عثر أنَّ، بالتخلص من الثقلعدة وتقضي هذه القا

  .أال يؤدي ذلك إلى ظهور عيب فيه
  

في ، تحتاج إلى اإلعاللإنما  المعتّل الثقيلالكلمات ذات  معظموإن ، هذا
للتخلص ، كما أنه ال يحتاج إلى اإلعالل، فيها معرض التخلص من الثقل

  .إال في تلك الكلمات، من الثقل
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  الفصل السادس
  

  هترتيب اللِّينات من حيث الخفّ
  

  تمهيد
  

إيثار  قاعدة(، إن من قواعد بناء الكالم المشهورة في علم اللغة -١٥٦

، ر خفّةإلى األكث، هذه القاعدة بالعدول عن األقل خفّةوتقضي . )األخفّ
  .على أال يؤدي ذلك إلى ظهور عيب في الكالم

  

على كـل  ، )النشوز(على أن تُطلق تسمية ، في هذا البحث، وقد اصطُلح

  . مخالفة لقاعدة إيثار األخفّ
  

فـي  ، ألنه سيحتاج إلى تطبيقهـا ، هنا، وقد أتينا على ذكر هذه القاعدة
  .معرض صياغة القاعدة العامة لإلعالل

  

هي المجـال األرحـب    اللِّيناتأن ، خالل الفصول التالية من، وسيتبين
؛ مرونتها وقابليتهـا للتغييـر  وذلك بسبب ، لتطبيق قاعدة إيثار األخفّ

ترتيـب  األمر الذي دعانا إلى تخصيص هذا الفصل لبحـث موضـوع   

  . هاللينات من حيث الخفّ
  
  
  
  



١٢٠ 
 

  ترتيب اللينات من حيث الخفة -١
  

تسمية ) اللينـات (أن ، )٢٠(د في البندمما ور، لقد أصبح معلوماً -١٥٧
) العالمـات (و) حـروف العلّـة  (على كل مـن  ، في هذا البحث، تُطلق

  ).المدات(و
  :كذلك أصبح معلوماً

  ،هي كل من األلف والفتحة والمدة الفتحية ... اللينات الفتحيةأن  -١
  ،هي كل من الواو والضمة والمدة الضمية... الضمية الليناتوأن  -٢
  .هي كل من الياء والكسرة والمدة الكسرية... الكسرية الليناتوأن  -٣

  :ويتبين من االستقراء ما يلي، هذا -١٥٨
وتليها اللينـات  ، اللينات الفتحية، أن أكثر اللينات استعماالً في الكالم) أ(

  .فاللينات الضمية، الكسرية
، لها استعماالًالحركات؛ وأق، وأن أكثر العالمات استعماالً في الكالم) ب(

  .السكون
  :توجد، مثالً، ففي سورة الفاتحة

  ،هثالث وخمسون لينة فتحي -١
  ،هتسع وثالثون لينة كسريو -٢
  .هست لينات ضميو -٣

  :في سورة الفاتحة، توجد، كذلك
  ،تسع وسبعون حركة -١
تدخل ضمنها عالمات السكون على أواخر ، وخمسة وثالثون سكوناً -٢

  .اآليات
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  :لتالي للنابغة الذبيانيوفي البيت ا
 لَفْتُ فَلَمةًَأحرِيب كلنفس كتْر      بذْهم اِهللا للمرء اءرو سلَيو  

  ،هوثماني لينات كسري -٢   ،هفتحيثالث وعشرون لينة  -١ :توجد
  .هوستّ لينات ضمي -٣      

  .وأحد عشر سكوناً - ٢،  هثماني وعشرون حرك - ١كما توجد 
خذ، مما ورد في البند السابق، قرينة دالّة على أن تّكن أن يويم - ١٥٩

أخـفّ علـى   أهل اللغة إنما أكثروا من استعمال ما وجدوه من اللينات 
  .هأقل خفّمن استعمال ما وجدوه  وأقلوا، لسانهم

فـي   أن نُثبت ما ذكره كل من سيبويه وابن جنّي، هنا، ويبدومن المفيد،
  : هذا الشأن

ن األلف أوسـع الحـروف مخرجـاً، وتليهـا اليـاء،      إ:قال سيبويه-١
  .)١(فالواو

إن الضمة أقوى الحركات، وإن الضمة أثقل مـن  : وقال ابن جنّي - ٢
الكسرة، وإن الكسرة إنما ضفت عن الضمة لقرب الياء من األلف وبعد ع

  .)٢(الواو عنها 
  :ليعلى النحو التاماوردفي البندين السابقين،هذا،ويمكن تلخيص - ١٦٠

أكثر اللينات خفّة الفتحية، وتليها الكسرية فالضمية؛ وأقـّل اللينـات   ((
  )).خفّة، السكون

  .هوهذا ترتيب اللينات، من حيث الخفة، في العربي
____________________________  

  .ـه١٣١٦القاهرة  -ية الكبرى المطبعة األمير -٤٠٦ص -٢ج -الكتاب لسيبويه ) ١(
  .هـ١٩١٣مطبعة الهالل بمصر  -١٧٨و٧٠ص -١ج – البن جنّيالخصائص ) ٢(

تحقيق مصطفى السقا ورفاقه  -١٣٩ص -١ج –وكذلك سر صناعة اإلعراب البن جنّي 
  .هـ ١٩٥٤طبعة  -ة المعارف العمومية بمصر وزار: الناشر -
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  خالصة الفصل السادس - ٢
  

العامة لإلعالل، ستدعو الحاجة إلى في معرض صياغة القاعدة  - ١٦١
، وهي من قواعد بناء الكالم المشـهورة فـي   قاعدة إيثار األخفّال إعم

  .علم اللغه
  

حيـث  ، مـن  ترتيب الليناتوإن إعمال هذه القاعدة إنما يقتضي معرفة 

  :، وقد تبين، مما ورد في هذا الفصل، أن ترتيبها هو كما يليالخفّة
اللينـات  أكثر اللينات خفّة الفتحية، وتليها الكسرية فالضمية؛ وأقل  ((

  ))خفّة، السكون
  

بترك األقل خفـة إلـى   ضي م أن قاعدة إيثار األخفّ إنما تقومن المعلو

، كلما كان ذلك ممكناً، أي كلما كان ال يؤدي إلـى ظهـور   األكثر خفة
  .عيب في الكالم
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  الباب الثاني

  صياغة القاعدة العامة لإلعالل
  
  

  :على الفصول التاليةيشتمل هذا الباب 
  

  )المتراصفان والجنيس(تعريف اإلعالل  :سابعالفصل ال
  تعيين الجنيس :الفصل الثامن
  هاإلعالل واألعمال الخمس :الفصل التاسع
  قاعدة اإلعالل والنهج التطبيقي لها :الفصل العاشر

  هجدول األمثلة النموذجي :الفصل الحادي عشر
  هالكلمات الممتنع :الفصل الثاني عشر

   



١٢٤ 
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  الفصل السابع

  عاللتعريف اإل
  )المتراصفان والجنيس(

  
  

  دــــتمهي
  

حـرف علّـة    لقد عرف اإلعالل، في علم الصرف، بأنه جعل - ١٦٢
ـ (، عن المنقلبة، باإلعالل) طَيْ(في نحو  مكان آخر، كما مـن  ، )يوطَ

طَ(ة مادوفَ(، وميزان )يعلت ياء مكان)ْلعالواو، كمـا هـو    ، حيث ج
   :يليواضح فيما 

  

 يح باإلعاللتصب ←طَو.. . يباإلدغامو ←طَي... ْطَي.  
  

  لإلعـالل   التعريف المتـداول  هذاولكن يتبين من االستقراء الدقيق أن 
ضح من خالل هذا الفصـل  ، كما سيتعن حقيقة عملية اإلعاللر بال يع

  .الذي خُصص لصياغة تعريف صحيح لإلعالل
  

لوضع صـيغة ذلـك التعريـف   وقد و ،اسـتعمال  ، مـن  جد أنه ال بد
إلى هنا، ،  وسنعمد). الجنيس(و) تراصفانالم(، هما مصطلحين جديدين

  .هذين المصطلحين بيان المقصود بكل من 
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  المتراصفان −١
  

ذات في الكلمة  الثقل،يستدل من االستقراء على أن التخلص من  -١٦٣
  :الحالحسب  التالية،دى الطرق الثالث يتم بإح ا، إنّمالمعتّل الثقيل

  

العالمـة المجـاورة   (، مكان)١()حركة طويلة (إحالل. ..األولىالطريقة 
 ،)فْعاْل ِإ(وميزان) قَوم(ة،من ماد) اموقِْإ(، كما في نحو)، والثقيل)٢(للثقيل

، إذ )السـكون  (للثقيل هي ، والعالمة المجاورة )الواو( حيث الثقيل هو 
، في معرض التخلص مـن الثقـل   )قَامِإ(اللغة هذه الكلمة إلى يقلب أهل 

  ).  يحلّون فتحة طويلة محّل السكون والواو(فيها ، أي أنهم 
  

المعتل المجـاور  (مكان  ،)مشددحرف علّة (إحالل . ..والطريقة الثانية
، )فَعْل(وميزان ) طَوي(ة ، من ماد)طَوي(، كما في نحو )للثقيل، والثقيل

إذ يقلـب   ،)الـواو (والمعتل المجاور للثقيل هو  ،)الياء(الثقيل هو  ثحي
، في معرض التخلص من الثقل فيهـا ، )طَيْ(أهل اللغة هذه الكلمة إلى 

  ).يحلّون ياء مشددة مكان الواو والياء(أي أنهم 
  

كما فـي نحـو   ، آخر) معتّل(مكان ) معتّل(إحالل ... والطريقة الثالثة
إذ ، )الـواو (حيث الثقيل هو  ،)فَاعْل(وميزان ، )قَوْل(دة من ما، )قَاوِْل(

في معرض التخلص من الثقـل  ، )قَاِئْل(يقلب أهل اللغة هذه الكلمة إلى 
  ).يحلّون ألفاً مكان الواو(أي أنهم ، فيها

_______________________________  
حيث الفتحـة الطويلـة   ، )اذَ(كما في نحو ، من الحركة ومدتها، تتألف الحركة الطويلة) ١( 

  ).٧(البند: مؤلفة من الفتحة ومدتها
وذلـك  ، )واقـع قبـل الثقيـل   (بدالً من قولنـا  ، )مجاور للثقيل(، في هذا البحث، يقال) ٢(

  .لالختصار
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  :ما يلي ،هنا، ومن الجدير بالمالحظة -١٦٤
، )قْـوام ِإ(في كل مـن كلمتـي   ، )والثقيل، الصائت المجاور للثقيل(أن  -١ً
كمـا هـو   ، متجانسين، في معرض التخلص من الثقل، قد ظهرا، )قَاوِْل(و

  :إذ، )قَاِئْل(و، )قَامِإ(في ، واضح
هـو  ، متجنسين بجنس واحد، في الكلمة األولى، )السكون والواو(ظهر ) أ(
  ؛ )الجنس الفتحي(
متجنستين بجـنس  ، في الكلمة األخرى، )المدة الفتحية والواو(وظهرت ) ب(

  ).الجنس الفتحي(، أيضاً، هو، واحد
في ، قد ظهرا،)طَوي(في كلمة ،)والثقيل،حرف العلّة المجاور للثقيل(أن -٢ً

 إذ ظهـرت ،)طَيْ(كما هو واضح في ،متجانسين،معرض التخلص من الثقل
  ).ريالجنس الكس(هو ،ين بجنس واحدتنسمتج )الواو والياء(

في معرض التخلص مـن   ،تبدو) مجاورة للثقيل )١(لينة(وهذا يعني أن ثمة 
  .بجنس واحد، هي والثقيل معاً، متجنسة، الثقل

  :ما يلي على ،في هذا البحث، وقد اصطُلح
علـى اللينـة المجـاورة    ، )رصيف الثقيل(أو، )الرصيف(تُطلق تسمية  -١

المعتـّل  في الكلمـة ذات  ، لفي معرض التخلص من الثق، تي تبدوللثقيل ال
  .واحدبجنس ، اًهي والثقيل مع، متجنسة، الثقيل
  ).مجتمعينالرصيف والثقيل (على ، )المتراصفين(وتُطلق تسمية  -٢

  :تعيين المتراصفين -١٦٥
، وذلك بسبب استثقال النطق بـه أو تعـذّره  ، تعيين الثقيلليس من الصعب 

ومتى  ،قيل إن الثقيل هو هذا الحرف، النطق بالحرف مستثقلفمتى وجد أن 
  .قيل إن هذه المدة هي الثقيل، متعذر الكلمةما في  النطق بمدةوجد أن 

_____________________  
  ).٢٠(البند :على كل من حرف العلة والعالمة والمدة، كما هو معلوم، )اللينة(تُطلق تسمية ) ١(
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  .فيقال إن هذه الواو هي الثقيل ،يستثقل النطق بالواو، )قْوامِإ(ففي نحو 
  

  .فيقال إن هذه الياء هي الثقيل ،طق بالياءيستثقل الن، )طَوي(وفي نحو 
  

فيقال إن  ،النطق بالمدة الثانيةيتعذر ، )١٥٢(البند:       رسا(وفي نحو
  .هذه المدة هي الثقيل

  

إذا ذكرنـا أن  ، أيضـاً ، فليس عسيراً تعيين الرصيفوأما ، هذا -١٦٦
لص من في معرض التخ، التي تبدو ،الرصيف هو اللينة المجاورة للثقيل

فقد تبين من االستقراء ما ، بجنس واحد، هي والثقيل معاً، متجنسة، الثقل
  :يلي

 ال يكونفي الكلمة التي ، )الصائت المجاور للثقيل(أن تلك اللينة هي ) أ(
  .الثقيل فيها مسبوقاً بساكن معتل

  

 يكون الثقيـل في الكلمة التي ، )حرف العلّة المجاور للثقيل(وأنها ) ب(
  . وقاً بساكن معتّلفيها مسب

  

  :ونورد فيما يلي بعض األمثلة
  :أمثلة على الكلمة التي يكون الثقيل فيها مسبوقاً بساكن معتّل -أوالً

  

الرصـيف هـو   ، )فَعْل(وميزان ) طَوي(من مادة ) طَوي(في نحو  -١
   .ألن الثقيل، وهو الياء، مسبوق بساكن معتل، وهو الواو الواو؛

  

الرصيف هو الياء ، )فَعْل(وميزان ) حيِي(من مادة  )يحي(وفي نحو  -٢
مسبوق بساكن معتّل، وهو اليـاء   ألن الثقيل، وهو الياء الثانية، األولى؛
  .األولى

  

وأن ، أن الثقيل مسبوق بسـاكن معتـلّ  ، في كال هذين المثالين، ويالحظ
  ).حرف العلّة المجاور للثقيل(هو  الرصيف
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الكلمة التي ال يكون الثقيل فيهـا مسـبوقاً    لىأمثلة ع -ثانياً -١٦٧ 

  : بساكن معتّل

الرصـيف هـو   ، )فَعْل(و ميزان ) طَوي(من مادة ) طَوي(في نحو -١
  .فتحة الواو؛ ألن الثقيل ، وهو الياء، غير مسبوق بساكن معتّل

الرصيف هـو  ، )فْعاْلِإ(وميزان ) قَوم(من مادة ، )قْوامِإ(وفي نحو  -٢
   .؛ ألن الثقيل ، وهو الواو، غير مسبوق بساكن معتّلالقافسكون 

الرصيف هـو  ، )فَاعْل(وميزان ) قَوْل(من مادة ، )قَاوِْل(وفي نحو  -٣
  .؛ ألن الثقيل ، وهو الواو، غير مسبوق بساكن معتّلالمدة الفتحية

، أن الثقيل غير مسبوق بساكن معتـلّ ، ويالحظ في كل من هذه األمثلة
  ).الصائت المجاور للثقيل(هو  فالرصيوأن 
فـي  ، تعيين الرصـيف ، في ضوء ما ورد في البندين السابقين، ويمكن

  :وذلك على النحو التالي، المعتّل الثقيلالكلمة ذات 
، بساكن معتـلّ الصائت المجاور للثقيل غير المسبوق هو ... الرصيف

  .بساكن معتّلوهو حرف العلة المجاور للثقيل المسبوق 
  يسالجن -٢

أن المتراصـفين  ، )١٦٤(مما ورد في البنـد ، لقد أصبح معلوماً -١٦٨
  .متجنسين بجنس واحد، في معرض التخلص من الثقل، إنما يظهران

، يظهـران  ،)السكون والواو(وهما ، )قْوامِإ(حو نفي ، فالمتراصفان -١
كمـا هـو   ، متجنسين بالجنس الفتحـي ، في معرض التخلص من الثقل

  ).مقَاِإ(واضح في 
يظهـران  ، )المـدة والـواو  (وهما ، )قَاوِْل(في نحو ، والمتراصفان -٢

  ).قَاِئْل(كما هو واضح في ، هو الجنس الفتحي، متجنسين بجنس واحد



١٣١ 
 

يظهـران  ، )الـواو واليـاء  (وهما ، )طَوي(في نحو ، والمتراصفان -٣
  ).طَيْ(كما هو واضح في ، متجنسين بالجنس الكسري

في كل من األمثلة الثالثة الواردة فـي  ، لمالحظةومن الجدير با -١٦٩
علـى  ، أسبغت جنسهاقد ، في الكلمة، لينة مختارةأن ثمة ، البند السابق

  .في معرض التخلص من الثقل، من غير جنسها من المتراصفينما هو 
، لتسبغ جنسها على المتراصـفين ، )قْوامِإ(في ، فاللينة التي اختيرت -١

  ).هالفتح(هي ، السكون والواو
لتسبغ جنسها على ما هو من غيـر  ،)قَاوِْل(في،واللينة التي اختيرت -٢

  )هالمدة الفتحي(هي،التي هي الثقيل أي على الواو،جنسها من المتراصفين
لتسبغ جنسها على ما هو من غيـر  ،)طَوي(في،واللينة التي اختيرت -٣

  ).ياءال(هي ،أي على الواو التي هي الرصيف،جنسها من المتراصفين
تلـك اللينـة    ،)بـالجنيس (ىعلى أن تُسـم ،في هذا البحث،وقد اصطُلح

مـن   ،على ما كان مـن غيـر جنسـها    ،المختارة التي تُسبغ جنسها

المعتـّل  في الكلمـة ذات  ،في معرض التخلص من الثقل ،المتراصـفين 
  .الثقيل

  هو الفتحه؛، )قْوامِإ(في ، فالجنيس) أ(
  المدة الفتحيه؛هو ، )قَاوِْل(في ، والجنيس) ب(
  .هو الياء، )طَوي(في ، والجنيس) ج(

  :إلى ما يلي، هنا، وال بد من اإلشارة، هذا -١٧٠
أسبغ جنسـه علـى كـال    قد ، وهو الفتحة، )قْوامِإ(في ، أن الجنيس) أ(

، المتراصفين كليهمـا  وذلك ألن، )قَامِإ(فأصبحت الكلمة ، المتراصفين
  .الجنيس من غير جنس، وهما السكون والواو
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 لم يسبغ جنسـه إال ، وهو المدة الفتحية، )قَاوِْل(في ، وأن الجنيس) ب(
أول وذلـك ألن  ، )قَاِئـلْ (لتصـبح الكلمـة   ، وهو الـواو ، على الثقيل

، بطبيعة الحال، متجنس ،أي المدة الفتحية، الرصيفوهو ، المتراصفين
  .بجنس الجنيس

ـ لم  ،وهو الياء ،)طَوي(في ،وأن الجنيس) ج( بغ جنسـه إال علـى   يس

 ،المتراصفين ثانيوذلك ألن  ،)طَيْ(لتصبح الكلمة ،وهو الواو ،الرصيف
  .بجنس الجنيس ،الحال طبيعةب ،متجنس ،أي الياء ،الثقيلوهو 

، وهذا يعني أن الجنيس لم يسبغ جنسه إال على ما هو من غير جنسـه 
  .من المتراصفين

، الثالثـة السـابقة  في البنـود  ، ضوء ما ذُكرفي ، ويمكن، هذا -١٧١
  :على النحو التالي، تعريف الجنيس

من ،جنسهاعلى ما كان من غير ،هو اللينة التي تُسبغ جنسها ...الجنيس
المعتـّل  في الكلمـة ذات  ، في معرض التخلص من الثقل، المتراصفين

  .الثقيل
  تعريف اإلعالل -٣

، بعد أن عرف المقصود بكل من المصطلحين الجديدين، واآلن -١٧٢
يـر  يصياغة تعريف دقيق للتغأصبح ممكناً ، )الجنيس(و) المتراصفين(

  ).باإلعالل(اإلبدالي المسمى 
في ،أن ثمة لينة مختارة،)١٦٩(مما ورد في البند،ذلك أنه أصبح معلوماً

مـن  ،على ما كان من غير جنسها،تُسبغ جنسها،المعتّل الثقيلالكلمة ذات 
مر الـذي يمكـن معـه    األ.في معرض التخلص من الثقل،المتراصفين

تعريف اإلعالل بأنه ذلك العمل من أعمال التخلص مـن الثقـل الـذي    
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مـن  ،على ما كان من غيـر جنسـه  ،ينطوي على إسباغ جنس الجنيس
  .المتراصفين

وهو ، تم إسباغ جنس الجنيس، )قْوامِإ(فإذا ما ُأريد إعالل نحو كلمة  -١
إذ إن كليهما من غيـر  ، وهما السكون والواو، على المتراصفين، الفتحة
  .)امَأقَِإ(، لهابعد إعال، لتصبح الكلمة، جنسه
وهـو المـدة   ، بإسباغ جنس الجنيس، )قَاوِْل(ويتم إعالل نحو كلمة  -٢

، ألنه هو وحده من غير جنس الجنيس، وهو الواو، على الثقيل، الفتحية
  ).قَاِئْل(، بعد إعاللها، لتصبح الكلمة

، وهو الياء، فيتم إعاللها بإسباغ جنس الجنيس) طَوي(أما نحو كلمة  -٣
ألنه هو وحده من غيـر جـنس الجنـيس؛    ، وهو الواو، على الرصيف
  ).طَيي(، بعد إعاللها، لتصبح الكلمة

وضع صـيغة  ، في ضوء ما ذُكر في البند السابق، ويمكن، هذا -١٧٣
  :وذلك على النحو التالي، لتعريف اإلعالل

من ، على ما كان من غير جنسه، س الجنيسهو إسباغ جن... اإلعالل

المعتـّل  في الكلمـة ذات  ، في معرض التخلص من الثقل، المتراصفين

  .الثقيل

أكثر أعمال التخلص مـن  إنما يعد  اإلعاللبأن ، هنا، بد من التنويهال و

  .المعتّل الثقيلفي الكلمة ذات ، الثقل أهمية
وأن ، لمعتـّل الثقيـل  افـي الكلمـات ذات   ، ذلك أن الثقل إنما يصادف

إنما يحتاج إلـى اإلعـالل؛   ، في معظم تلك الكلمات، التخلص من الثقل
وسيتبين ذلك واضحاً في الفصل العاشـر الخـاص بالقاعـدة العامـة     

   .والنهج التطبيقي لتلك القاعدة، لإلعالل
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، اإلعـالل بـأن  ، قبل ختام هذا الفصل، ال بد من التنويه، كذلك -١٧٤
فـي الكلمـات ذات   ، مل من أعمال التخلص من الثقـل وإن كان أهم ع

إال في عـدد  ، للتخلص من الثقل، وحده، يكفيإال أنه ال ، الثقيل المعتّل
  .قليل من تلك الكلمات

  

إلى أعمال ، للتخلص من الثقل فيها، وأما الكلمات األخرى فيحتاج، هذا
فصل وقد خُصص ال). األعمال الخمسة(سميناها ، غير اإلعالل، أخرى

  .التاسع لبحث تلك األعمال
  

  خالصة الفصل السابع -٤
  

في معـرض  ، التي تبدو، هو اللينة المجاورة للثقيل... الرصيف -١٧٥
في الكلمـة ذات  ، بجنس واحد، هي والثقيل، متجنسة، التخلص من الثقل

  .المعتّل الثقيل
  

  .هما الرصيف والثقيل مجتمعين... والمتراصفان
  

  :تعيين الرصيف

     ،)معتّلبساكن للثقيل غير المسبوق (هو الصائت المجاور ... فالرصي
  ).معتّلللثقيل المسبوق بساكن (ة المجاور وهو حرف العل        

  

، على ما كان من غير جنسها، هو اللينة التي تُسبغ جنسها... والجنيس
المعتّل في الكلمة ذات ، في معرض التخلص من الثقل، من المتراصفين

  .الثقيل
  

من ، على ما كان من غير جنسه، هو إسباغ جنس الجنيس... واإلعالل
  .المتراصفين
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  الفصل الثامن
  

  تعيين الجنيس
  

  تمهيد
  

علـى  ، لقد أصبح معلوماً أن الجنيس هو اللينة التي تُسبغ جنسها -١٧٦
وذلك في معرض الـتخلص  ، من المتراصفين، ما كان من غير جنسها

  .لدى إعاللها، ّل الثقيلالمعتفي الكلمة ذات ، من الثقل
  

في اختيارهم ، لتزمواأن أهل اللغة قد ا، من خالل هذا الفصل، وسيتبين
إلى مخالفة أي من قواعد ، تجنس المتراصفين بجنسه يأال يؤد، للجنيس

  .وال سيما قاعدة حفظ االنتماء، بناء الكالم
  

إحـداث  ، للتمكن من تعيـين الجنـيس  ، لضروريوقد وجد من ا، هذا
  .)النمية السابغة(و) محل الثقل(لحي مصط

  
  .وسنبين فيما يلي المقصود بكل من هذين المصطلحين

  

  محل الثقل -١
  

المؤلف ، المعتّل الثقيلهو الجزء من الكلمة ذات ... محّل الثقل -١٧٧
  .سواهما، وما يقع في موقعيهما من لينات، من المتراصفين
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  :لونورد فيما يلي بعض األمثلة على محل الثق
الـواو  : (محل الثقل هـو  ،)١()قَوم(فْعاْل ِإ) = قْوامِإ(في نحو كلمة  -١

والفتحة التي ال توجد في موقعيهما ، أي المتراصفان، )والسكون والفتحة
  ).ْ و-: (هكذا، هنا، ويكتب محل الثقل، سواهماغيرها لينة أخرى 

  

الـواو  (هـو   محل الثقـل ، طَوي) = يطَو(فَعْل : وفي نحو كلمة -٢
؛ ومن الواضح أن )وي: (كتب هكذاوي، )والسكون والياء وعالمة اآلخر

همـا  ) السكون وعالمـة اآلخـر  (وأن ، هما المتراصفان) الواو والياء(
  .اللينتان الواقعتان في موقعي المتراصفين

  

المـدة  (محل الثقل هو ، مرموي=  )رمي(مفْعوْل : وفي نحو كلمة -٣
المدة (؛ ويالحظ أن )وي: (ويكتب هكذا، )الياء وعالمة اآلخرالضمية و

هي اللينة الواقعة ) عالمة اآلخر(وأن ، هما المتراصفان) الضمية والياء
  .في موقعيهما

  

أن محّل الثقل مؤلـف  ، في كل من األمثلة الثالثة السابقة، ويالحظ، هذا

  .لينات سواهما وما قد يكون واقعاً في موقعيهما من، من المتراصفين
  

  النمية السابغة -٢
  

النمية التـي  ، في مصطلح هذا البحث، )بالنمية السابغة(يقصد  -١٧٨
). الصـبغ (الفتحية أو الضمية أو الكسرية؛ وقد تُسمى  تكون من اللينات

  ).٢٠(البند: وقد كنّا عرفنا اللينة بأنها حرف العلّة أو العالمة أو المدة
___________________________  

، )قَـوم (فْعاْل ِإ: فيقال، ومادتها، بميزان الكلمة، يرمز للشكل األولي للكلمة المشتقة )١(
؛ أي أن )قَـوم (ومادتهـا  ، )فْعاْلِإ(الشكل األولي للكلمة التي ميزانها : بدالً من قولنا

  ).القاف والواو والميم(مادتها 
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  ):أو الصبغ(سابغة ونورد فيما يلي بعض األمثلة على النمية ال
توجد في محـل  ، )ْ و-(حيث محل الثقل هو ، )قْوامِإ(في نحو كلمة  -١

ألن كال منهمـا مـن   ، )الواو والفتحة(هما ، نميتان سابغتان، الثقل هذا
واألخرى لينـة  ، ثانياً؛ واألولى لينة ضمية، أوالً؛ ومن اللينات، النميات
  .أخيراً، فتحية
توجد في هـذا  ، )وي(حيث محل الثقل هو ، )طَوي(وفي نحو كلمة  -٢

؛ ألن األولـى مـن نميـات    )الواو والياء(هما ، المحل نُميتان سابغتان
نميـات   مـن  من جهة أخرى؛ والثانية، ولينة ضمية، من جهة، الكلمة
  . ولينة كسرية، الكلمة

 توجد نميتان، )وي(حيث محل الثقل هو ، )مرموي(وفي نحو كلمة  -٣
، ؛ إذ األولى نميـة ولينـة ضـمية   )المدة الضمية والياء(هما ، سابغتان

  .والثانية نمية ولينة كسرية
وميزان ) خَوِفْ(وهي الفعل الماضي من مادة،)خَوِفْ(وفي نحو كلمة -٤
توجد في هذا المحل ثالث نميـات  ، )َ وِ-(حيث محل الثقل هو ، )فَعْل(

ألن كال من هذه نمية من نميـات   ،)الفتحة والواو والكسرة(هي ، ةسابغ
  .لينة كسرية والثالثة، والثانية لينة ضمية، واألولى لينة فتحية، الكلمة

، )نمية سـابغة (أننا لم نعد ، في كل من األمثلة األربعة السابقة، ويالحظ
أن يكـون   -أولها: الذي تتوفر فيه ثالثة شروط )١(لياألوسوى الصوت 
أن يكـون لينـة   : والثالث، أن يكون من اللينات -والثاني ،من النميات

  .فتحية؛ أو ضمية؛ أو كسرية
______________________  

   ).١١٩(أنظر البند) ١( 
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١٧٩- ةية السابغة المحليالنم:  

النمية السابغة الواقعة في محل على أن تُسمى ، في هذا البحث، لقد اصطُلح

النميات (ويالحظ أن ). بغ المحليالص(أو ، )النمية السابغة المحلية(، الثقل
نميـات سـابغة   (كلّهـا  ، في األمثلة األربعة السابقة، الوارد ذكرها) السابغة
  .لوقوعها في محاّل الثقل، )محلية

  قاعدة تعيين الجنيس -٣
النميـة  (و، )محل الثقل(وقد أصبح معروفاً المقصود بكل من ، اآلن -١٨٠

وضع صيغة للقاعدة التي يتم بموجبهـا   فقد أضحى ممكناً، )السابغة المحلية
  .تعيين الجنيس

األولي الـذي  ى أن أهل اللغة قد اختاروا الصوت وقد دّل االستقراء عل، هذا
نمية سابغة أخـرى  ، الثقلفي محل ، والذي ال يوجد، غة محليةهو نمية ساب
  .ليكون جنيساً، أخفّ منه

النميـة  (، األوليصوت على أن يسمى ذلك ال، البحث في هذا، وقد اصطُلح

  ).األخفالصبغ المحلي (أو ، )خفّالسابغة المحلية األ
صياغة القاعدة التي يـتم بموجبهـا تعيـين    ، ما ذُكر آنفاً ضوءفي ، ويمكن
  :على النحو التالي، الجنيس

  :قاعدة تعيين الجنيس
.أوهو الصبغ المحلي األخف.هو النمية السابغة المحلية األخفّ..الجنيس

النمية (تجنيس المتراصفين بجنس أن ) أ:(ويتبين من االستقراء ما يلي، هذا

الكلمـة ذات   فـي ، في معرض التخلص من الثقل، )السابغة المحلية األخف
  .فيهاال يؤدي إلى ظهور أي عيب ، )١(التي تخضع لإلعالل، المعتّل الثقيل

                                                 
  ) .٢٠٠(انظر البند  )١(
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، المتراصفين بجنس أية نمية سابغة محلية أخـرى وأن تجنيس ) ب(
في تلك  يؤدي إلى ظهور عيبإنما ، ر النمية السابغة المحلية األخفغي

  .الكلمة
  

؛ ذو الجنس العريـق هو ، لغةً، إلى أن الجنيس، هنا، إلشارةوال بد من ا
السـابغة   وأن ما دعانا إلى إطالق تسمية الجنيس على النمية  المحليـة 

عيـب   هو أن تجنيس المتراصفين بجنسها ال يؤدي إلى ظهور، األخفّ
، ا بجنس أية نمية سابغة محلية أخرىمعلى حين أن تجنيسه، في الكلمة
  .عيب فيها ظهور إنما يؤدي إلى، في الكلمة موجودة قد تكون

  

   هأمثلة توضيحي -٤
  

لقد أوردنا فيما يلي بعـض األمثلـة لتوضـيح مـا ورد فـي       -١٨١
إعمـاالً  ، كيفية اختيار الجنـيس ، إذ يتبين من تلك األمثلة، )١٨٠(البند

لقاعدة تعيينه؛ وسبب تفضيله على ما قد يوجد في الكلمة مـن نميـات   
  :في معرض ذلك االختيار، سابغة محلية أخرى

  

  ):رمي(ومادة )فَعْل(من ميزان ): رمي( -المثال األول
  

  :اختيار الجنيس -١
  

 ،وفيه نميتان سـابغتان ، )َ ي-(حيث محّل الثقل هو ، )رمي(في كلمة 
ليسـبغوا جنسـها علـى     )الفتحة(اختار أهل اللغة  ؛)الفتحة والياء( ماه
مؤثرين ذلك على إسباغ جـنس  ، في معرض التخلص من الثقل، )الياء(
علـى جعلهـا   ، )ىرم(أي مؤثرين جعل الكلمة ، )الفتحة(على ) الياء(
)موهـي  ، وهذا يعني أنهم اختاروا النمية السابغة المحلية األخفّ). ير
  .دون الياء، جنيساً، )حةالفت(
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  :سبب إيثار الفتحة على الياء في معرض اختيار الجنيس -٢

في كلمة  ،الجنيس اختيار عند ،)الياء( على )الفتحة( فضل أهل اللغةلقد 
)يمإيثار بقاء النميات على زوالها... حفظ االنتماء الً لقاعدةاعمإ ،)ر.  

  :ذلك أنه
تزول ، )يرم(وجعل الكلمة ، ى الفتحةفي حال إسباغ جنس الياء عل -١ً

، إذ حلّت محّل الياء )الفتحة والياء(كلتا النميتين ، )َ ي-(من محل الثقل 
 )همدة كسري (  
ـ (وجعل الكلمة  ،أما في حال إسباغ جنس الفتحة على الياء -٢ً مىر( ،

  .تبقى، وهي الفتحة، هاتين النميتين إحدى فإن
يؤدي ، )يرم(وجعل الكلمة ، على الفتحة)ءاليا(هذا يعني أن إسباغ جنس

أي عيب المخالفة لقاعدة حفـظ  ، في الكلمة) المفارقة(إلى ظهور عيب 
  . على زوال كلتيهما معاً، التي تقضي بإيثار بقاء إحدى النميتين، االنتماء

، )ىرم(وجعل الكلمة ، على الياء) الفتحة(ويعني أيضاً أن إسباغ جنس 
ويمنع ظهور عيـب  ، افقة لحكم قاعدة حفظ االنتماءإنما ينطوي على مو
  .المفارقة في الكلمة

، وهي الفتحـة ، األمر الذي يبرر تفضيل النمية السابغة المحلية األخف
  .عند اختيار الجنيس، وهي الياء، األقل خفّةعلى النمية السابغة المحلية 

  ): وِفْخَ(ومادة ) فَعْل(من ميزان ) خَوِفْ( -المثال الثاني -١٨٢
  :اختيار الجنيس -١

، ؛ وفيه ثالث نميات سابغة)َ وِ-(هو ، )خَوِفْ(في كلمة ، إن محل الثقل
أي ، وقد اتخذ أهل اللغة أخفهـا جنيسـاً  ، )ةالفتحة والواو والكسر(هي 
  . الفتحه
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عنـد اختيـار   ، سبب إيثار الفتحة على كل من الـواو والكسـرة   -٢

  :الجنيس
  

  :من الواضح
، في معرض التخلص من الثقل، على الفتحة) الواو(جنس أن إسباغ  -١ً

  .وإلى زوال النميات الثالث جميعاً، )خُوفْ(يؤدي إلى جعل الكلمة 
  

يؤدي إلى جعل الكلمة ، على الفتحة والواو) الكسرة(جنس أن إسباغ  -٢ً
  ).الفتحة والواو(هما ، وإلى زوال نميتين اثنتين، )خيف(
  

، )خَافْ(يؤدي إلى جعل الكلمة ، على الواو) ةالفتح(أن إسباغ جنس  -٣ً
  .هما الواو والكسره، وإلى زوال نميتين اثنتين

  

، بإيثار بقاء النميات على زوالهـا تقضي  قاعدة حفظ االنتماءوبما أن 
مـا دام  ، وإيثار الفتحة أو الكسرة عليها، فينبغي عدم اتخاذ الواو جنيساً

على حين ال يـؤدي  ، ات الثالثالتجنيس بجنسها يؤدي إلى زوال النمي
  .إال إلى زوال نميتين اثنتين فحسب، التجنيس بالفتحة أو الكسرة

  

عند اختيار الجنـيس؛  ، بقي أن نعرف سبب تفضيل الفتحة على الكسرة
إيثـار  وأن قاعدة ، وهذا يقتضي اإلشارة إلى أن الفتحة أخفّ من الكسرة

في معرض ، كثر خفةالعدول عن األقل خفة إلى األإنما تفرض  األخف
وهـي النميـة   ، بناء الكالم؛ األمر الذي دعا أهل اللغة إلى اتخاذ الفتحة

  .دون الكسره، السابغة المحلية األخف؛ جنيساً
  

  : ما يلي، هنا، ومن الجدير بالمالحظة
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التجنيس بجنس الـواو، يظهـر فـي الكلمـة عيـب      أنه، في حال ) أ(
  .ظ االنتماء، أي عيب المخالفة لقاعدة حف)المفارقة(
وأنه، في حال التجنيس بجنس الكسرة، يظهر في الكلمـة عيـب   ) ب(
  .، أي عيب المخالفة لقاعدة إيثار األخفّ)النشوز(
وأن التجنيس بجنس الفتحة من شأنه تفادي ظهور عيب المفارقة، ) جـ(

  .أو عيب النشوز في الكلمه
  ):رضو(ومادة ) مفْعوْل(من ميزان ) مرضوو( - المثال الثالث - ١٨٣
  :اختيار الجنيس -١

) ياء(المتحيرة، إذ يحّل فيه أهل اللغة  من المشتقات) مرضوو(إن كلمة 
 ).١٢٤(البند ): مرضوي(المتنحية، فتصبح الكلمة ) الواو(وافدة، مكان 

نميتان سابغتان، همـا  ، وفيه )وي(، هو )مرضوي(محل الثقل في  نإو
اللغة أخفهما جنيساً، ؛ وقد اتخذ أهل )١٧٨(البند ): ية والياءالمدة الضم(

  ).١٨٠(البند : أي الياء، وهي النمية السابغة المحلية األخف
  :على المدة الضمية، عند اختيار الجنيس سبب إيثار الياء - ٢
إن إسباغ جنس المدة الضمية على الياء، في معرض التخلص من  - ״١

، وإلى ظهور الواو المتنحية فـي  )مرضوْ(لمة ، يؤدي إلى جعل الكالثقل
 عدا يالتي  لمخالفته قاعدة حفظ االنتماء، )مفارقة(موقع الياء الوافدة، مم

  .تقضي بمنع ظهور المتنحي في موقع النمية الوافده
مـة  أما إسباغ جنس الياء علـى المـدة الضـمية، وجعـل الكل     - ״٢
)ضرمْالمفارقة في الكلمة، ألن الوافـد،   ، فال يؤدي إلى ظهور عيب)ي

، قد بقي في موقعه، ولم يظهر المتنحي، أي الواو، في ذلك )الياء(وهو 
  .الموقع
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، علـى  )الياء(األمر الذي يبرر تفضيل النمية السابغة المحلية األخفّ، وهي 
  .، عند اختيار الجنيس)المدة الضمية(النمية السابغة المحلية األقّل خفّة، وهي 

  ):قَوْل(ومادة ) فُعْل(من ميزان ) قُوِْل( – المثال الرابع - ٤١٨
  :اختيار الجنيس - ١

، )الـواو (مكـان  ) ياء(إذ تحّل فيه  ،من المشتقات المتحيرة) قُوِْل(إن كلمة 
  ).قُيِلْ(فتصبح الكلمة 

الضمة واليـاء  (هي ، وفيه ثالث نميات سابغة، )ُ يِ-(محل الثقل هو وإن 
ألنها هـي النميـة السـابغة    ، الياء أو الكسرة جنيساًد اتخذت وق، )والكسرة

  .المحلية األخفّ
  :عند اختيار الجنيس، سبب إيثار الياء أو الكسرة على الضمة -٢
يؤدي إلى ظهور جنس ، )قُوْل(وجعل الكلمة ، إن التجنيس بجنس الضمة -١ً

أي ، مفارقـة عد مما ي، أي الياء، النمية الوافدة موقع في، أي الواو، المتنحي
التي تقضي بمنع ظهور جنس المتنحـي فـي    مخالفة لقاعدة حفظ االنتماء

  .هموقع النمية الوافد
 إلى فال يؤدي، )قيْل(وجعل الكلمة ، أما التجنيس بجنس الياء أو الكسرة -٢ً

وهو الجنس الكسري هو ، ألن جنس الوافد، ظهور عيب المفارقة في الكلمة
األمر الذي . ولم يظهر فيه جنس المتنحي، ية الوافدةالذي ظهر في موقع النم

علـى  ، وهي الياء أو الكسـرة ، يبرر تفضيل النمية السابغة المحلية األخف
  .عند اختيار الجنيس، وهي النمية السابغة المحلية األقل خفّة، الضمة
  ):رمي(ومادة ) مفْعوْل(من ميزان  )مرموي( -المثال الخامس -١٨٥
علـى  ، )وي(في محل الثقل ، تشتمل) مرموي(إن كلمة :اختيار الجنيس -١

ألنهـا  ، ؛ وقد اتخذت الياء جنيساً)المدة الضمية والياء(هما ، نميتين سابغتين
  .هي النمية السابغة المحلية األخفّ
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  :عند اختيار الجنيس، سبب إيثار الياء على المدة الضمية -٢
، )مرمـوْ (الضمية يؤدي إلى جعل الكلمة إن التجنيس بجنس المدة  -١ً

إذ يظهر معتّل ضمي فـي موقـع النميـة    ، وإلى ظهور عيب المفارقة
التي تقضي بمنع ظهور  يخالف قاعدة حفظ االنتماءمما ، المادية اليائية
هينة المادية اليائيللموقع افي ي معتّل ضم.  

فـال يـؤدي إلـى    ، )مرميْ(وجعل الكلمة، أما التجنيس بجنس الياء -٢ً
ألنه ال يظهر معتّل ضمي في موقـع   ،ظهور عيب المفارقة في الكلمة

  .في موقعها) تبقى النمية المادية اليائية(بل ، النمية المادية اليائية
على ، وهي الياء، األمر الذي يبرر تفضيل النمية السابغة المحلية األخف

عنـد اختيـار   ، ل خفّـة األق وهي النمية السابغة المحلية، المدة الضمية
  .الجنيس
  ):بيِض(ومادة ) فُعْل(من ميزان ) بيض( -المثال السادس -١٨٦
  :اختيار الجنيس -١

هما ، وفيه نميتان سابغتان، )ُ ي-(هو ، )بيض(إن محل الثقل في كلمة 
ألنها هي النميـة السـابغة   ، جنيساً) الياء(؛ وقد اتخذت )الضمة والياء(

  .المحلية األخف
  :عند اختيار الجنيس، سبب إيثار الياء على الضمة -٢
يجعل الكلمة بعد التخلص مـن  ، إن إسباغ جنس الضمة على الياء -١ً

لظهور معتّل ضـمي فـي   ، )بالمفارقة(وهي معيبة ، )بوض(الثقل فيها 
التـي   النتمـاء يخالف قاعدة حفظ امما ، موقع النمية المادية اليائية فيها

  . هالنمية المادية اليائي مي في موقعتمنع ظهور معتل ض
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وال ، )بِـيض (فيجعـل الكلمـة   ، أما إسباغ جنس الياء على الضمة -٢ً
في موقع  ضمي ألنه لم يظهر معتّل، عيب المفارقة، من ثم، يظهر فيها

  .مما يوافق قاعدة حفظ االنتماء، النمية المادية اليائية
  

على ، وهي الياء، حلية األخفاألمر الذي يبرر تفضيل النمية السابغة الم
  .عند اختيار الجنيس، التي هي النمية السابغة المحلية األقل خفّة، الضمة

  

تجــنيس  أن ، األمثلة السـتة الســابقة ين من ـويتب، ذاـه -١٨٧

المتراصفين بجنس النمية السابغة المحلية األخف ال يؤدي إلى ظهـور  

تجنيسـهما  ، ب فيهـا إلى ظهور عييؤدي على حين ، عيب في الكلمة

  .هقد تكون موجودة في الكلم، بجنس أية نمية سابغة محلية أخرى
  

األمر الذي دعا أهل اللغة إلى اتخاذ النمية السـابغة المحليـة األخـف    
  .مفضلين إياها على أية نمية سابغة محلية أخرى، جنيساً

  

  خالصة الفصل الثامن -٥
  

محل (حداث مصطلحي ضي إتإن صياغة قاعدة تعيين الجنيس تق -١٨٨

  ). هالنمية السابغ(و) الثقل
  

المؤلف من ، المعتّل الثقيلهو الجزء من الكلمة ذات ... ومحل الثقل -١
  .ومن سائر اللينات التي قد تقع في موقعيهما، المتراصفين

  

هي النمية التي تكون لينة فتحية أو ضـمية أو  ... والنمية السابغة -٢
  .ةكسري

  

وذلك على ، صياغة قاعدة تعيين الجنيس، )١٨٠(بندال في ،وقد تمت -٣
   :النحو التالي

  .الجنيس هو النمية السابغة المحلية األخف... قاعدة تعيين الجنيس
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أمثلة تبين كيفية اختيار ) ١٨٦حتى  ١٨١من (في البنود، وقد وردت -٤
وتذكر أسباب تفضـيل النميـة السـابغة    ، إعماالً لقاعدة تعيينه، الجنيس
، عند اختيار الجنيس، النميات السابغة المحلية ة األخف على سائرالمحلي

قد تكون موجـودة   يؤدي تجنس المتراصفين بأية نمية سابغة أخرىإذ 
األمر الذي يبـرر إطـالق   ، إلى ظهور عيب في الكلمة، في محل الثقل

ذات ، بالفعل، إذ هي، على النمية السابغة المحلية األخف الجنيستسمية 
ال يؤدي تجنس المتراصفين به إلى ظهور أي عيـب فـي    جنس عريق

  .هالكلم
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  الفصل التاسع
  

  هاإلعالل واألعمال الخمس
  

  تمهيــد
   

فـي الكلمـة ذات   ، يتبين من االستقراء أن التخلص من الثقـل  -١٨٩
التاليـة التـي   إنما يحتاج إلى عمل أو أكثر من األعمال ، المعتّل الثقيل

  ):لثقلأعمال التخلص من ا(سميناها 
  
، واإلدغــام - ٤، واإلصمات -٣، والـمنـاسـبـة - ٢، اإلعالل- ١

  .والحذف -٦، و اإلصاتة - ٥
  

إن اإلعالل هـو إسـباغ جـنس    ، في الفصل الخامس، سبق القولوقد 
ن هذا العمل إمن المتراصفين؛ و، على ما كان من غير جنسه، الجنيس

 ألن معظـم ، ميةهو أكثر تلك األعمال أه، من أعمال التخلص من الثقل
 فـي معـرض  ، إنما يحتاج إلى اإلعـالل ، المعتّل الثقيلالكلمات ذات 

  . هالتخلص من الثقل في
  

، واإلصـمات ، لمناسـبة المقصود بكل مـن ا ، في هذا الفصل، وسنبين
فـي هـذا   ، تلك األعمال التي اصـطُلح ، والحذف، اإلصاتةو، واإلدغام
  ).هباألعمال الخمس(على تسميتها ، البحث
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  هالمناسب -١
  .هي تجنيس العالمة بجنس المدة التي تليها... المناسبة -١٩٠

إلـى مـدة   ، )كَتَـب (حيث أسند الفعل الماضـي  ، )كَتَب وا(ففي نحو 
ال تناسـب مـدة   ، في هـذا الفعـل  ، يالحظ أن عالمة اآلخر، الجماعة
  .هألنها ليست من جنس تلك المد، الجماعة

بالجنس ، وهي الفتحة ،)كَتَب(في ، آلخرتجنيس عالمة الذلك يصار إلى 
مناسـبة  لتصبح العالمة ، جنس مدة الجماعة التي تليهاوهو ، الضمي

  .كَتَبوا ←وا كَتَب ←كَتَب وا      :وذلك على النحو التالي، للمدة
فـي  ، بتجنيس فتحـة اآلخـر  ، هنا، ومن الواضح أن المناسبة قد تمت

)١(تليها بجنس المدة الضمية التي، )كَتَب(.  
إلى مـدة  ، )اُكْتُب(حيث ُأسند فعل األمر ، )اُكْتُب ي(حو وفي ن -١٩١

في هـذا  ،يالحظ أن عالمة اآلخر، وهي مدة كسرية، المؤنثة المخاطبة
 ألنها ليست مـن ، ال تناسب مدة المؤنثة المخاطبة، وهي السكون، الفعل
  .هتلك المد جنس

بـالجنس  ، وهي السـكون ، )تُبُأكْ(في ، اآلخر تجنيس عالمةلذلك يتم 

العالمـة  لتصبح ، وهو جنس مدة المؤنثة المخاطبة التي تليها، الكسري

  .)١(اُكْتُبِي ← ي اُكْتُبِ ← اُكْتُب ي  :التالي على النحو، مناسبة للمدة
  اإلصمات -٢

من ، هو قلب المدة إلى مثنى معتل أو حرف علّة... اإلصمات - ١٩٢
إذا كان حرف ، لمعتّل إنه من جنس مدة ماويقال عن المثنى ا. جنسها
  .همن جنس تلك المد، في ذلك المثنى، العلة

_________________________________  

  ).٧٣(والبند) ٧٧(وبخاصة البند، )٧٧حتى ٧٣من (أنظر البنود) ١(
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يعمـد  ، حيث اُسند فعل األمر إلى مدة الجماعة، )اسع وا(ففي نحو  -١
إلى جعـل   ،)١(التي هي نمية وزنية) اسع(لى فتحة إبقاء ع، أهل اللغة

  :وذلك على النحو التالي، مدة الجماعة مثنى معتالً من جنسها
  .اعواس ←ااسع و ←اسع وا

  

أي إلى ساكن ، مثنى معتّل من جنسهاإلى ، هنا، قلب مدة الجماعةوإن 
  .إنما يعد إصماتاً، واوي

  اإلدغام -٣
  

إلـى  ، هو قلب مثنيين متماثلي الحرفين ومتـواليين ... اإلدغام -١٩٣
  .مثنى مشدد

  

يعمد أهـل  ، )فَعْل(وميزان ، )حيي(من مادة ... حيي... ففي نحو كلمة
  : مثنى يائياً مشدداً، المثنيين اليائييناللغة إلى جعل 

  

ييح← ْيح  
  

  ).إدغام(فيقال عن مثل هذا العمل إنه 
  

  هاإلصات -٤
  

  .هي قلب المثنى المعتّل إلى مدة من جنس حرفه... صاتةاإل -١٩٤
  

يعمد أهل اللغة ، )يفْعْل(وميزان ، )دعو(من مادة ، )يدعو(ففي نحو كلمة 
  :وذلك على النحو التالي، مدة ضمية، يإلى جعل المثنى الواو

وعدو ←يعدي  
  

  ).هإصات(إنه ، مدة ضمية من جنسهإلى ، قلب المثنى الواويفيقال عن 
______________________  

  .المتضمن تعريف النمية الوزنية) ١٢١(أنظر البند)١(



١٥٠ 
 

  الحــذف -٥
  

أو ، لفظاً فحسـب ، أو مدة من الكلمةهو إزالة مثنى ... الحذف -١٩٥
  .حسب الحال، لفظاً وكتابة

  

، لفي معرض التخلص من الثق، )قْوامِإ(المنقلبة عن )... قَاامِإ(ففي نحو 
وذلك على النحو ، إحداهمايعمد أهل اللغة إلى إزالة ، دتانحيث تجتمع م

  :التالي
  .)١(قَامِإ ←قَا امِإ

  

يعمد أهل اللغة إلى ، )يفْعْل(وميزان ، )وعد(من مادة ) يوعد(وفي نحو 
على  وذلك، في معرض التخلص من الثقل، إزالة المثنى الواوي الساكن

  :النحو التالي
ويدع← دعي.  

  

فـي المثـال   ، وإزالة المثنـى ، في المثال األول، إزالة المدةفيقال عن 
  ).حذف(إنه ، الثاني

  

على أعمال التخلص ، ويمكن العثور على عدد من األمثلة، هذا -١٩٦
، وذلك في الفصل التالي الخاص بقاعدة اإلعالل، المذكور آنفاً ،من الثقل

   .هدوبالنهج التطبيقي لتلك القاع
  

______________  
حيث تم هنـاك قلـب الكلمـة    ): ١(المثال -جدول األمثلة النموذجية -)٢١٣(انظر البند) ١(

إلى ، ؛ وبحذف إحدى المدتين)قَاامِإ(إلى ، ؛ وبإصاتة المثنى األلفي الفتحي)امَأقَِإ(باإلعالل إلى 
  ).قَامِإ(
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  خالصة الفصل التاسع -٦
  

علـى  ، في هذا البحث، )لتخلص من الثقلأعمال ا(تُطلق تسمية  -١٩٧
  :األعمال التاليه

  .والحذف -واإلصاتة -واإلدغام -واإلصمات -والمناسبة -اإلعالل

واإلدغـام  المناسبة واإلصـمات   على، )األعمال الخمسة(تُطلق تسميةو
  .مجتمعه، واإلصاتة والحذف

  
  .العالمة بجنس المدة التي تليها هي تجنيس... والمناسبة -١
  
مـن  ، هو قلب المدة إلى مثنى معتّل أو حرف علـة ... واإلصمات -٢

  .جنسها
  
هو قلب مثنيين متماثلي الحرفين ومتواليين إلى مثنـى  ... واإلدغام -٣

  .مشدد
  
  . هي قلب المثنى المعتل إلى مدة من جنس حرفه... واإلصاتة -٤
  
فظاً أو ل، لفظاً فحسب، هو إزالة مثنى أو مدة من الكلمة... والحذف -٥

  .حسب الحال، وكتابة
  

التطبيقـي   جوبـالنه ويحوي الفصل التالي الخاص بقاعدة اإلعالل ، هذا
  .عدداً من األمثلة على أعمال التخلص من الثقل، لتلك القاعدة
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  الفصل العاشر
  

  قاعدة اإلعالل والنهج التطبيقي لها
  

  تمهيــد
  

الكلمـة ذات   يطرأ علىلقد أصبح معلوماً أن اإلعالل هو تغيير  -١٩٨
وأنه إنما يتم بإسباغ ، في معرض التخلص من الثقل فيها، المعتّل الثقيل
  .من المتراصفين، على ما كان من غير جنسه، جنس الجنيس

  

في ، للتخلص من الثقل، كذلك أصبح معلوماً أنه إنما يحتاج إلى اإلعالل
  .المعتّل الثقيلمعظم الكلمات ذات 

  

إلى ، للتخلص من الثقل فيه، ال يحتاج، لماتوهذا يعني أن بعض تلك الك

  .؛ وقد أوردنا فيما يلي بعض األمثلة على تلك الكلماتاإلعالل
  

  ):يفْعْل(وميزان ) رمي(من مادة ) يرمي... (المثال األول -١٩٩
  

اإلعـالل  إذ ، هذه الكلمة ال يحتاج التخلص من الثقل فيها إلى اإلعـالل 

  .لحاصل فيها بطبيعة الحا
  

 الكسـرة (المحليان همـا   )١(والصبغان، )ِ ي-(ذلك أن محل الثقل هو 
لتماثلهمـا فـي    ،هذين الصـبغين المحليـين  والجنيس هو أحد ، )والياء
  .وعدم وجود صبغ أخفّ منهما في محل الثقل، الجنس

_________________  
  ).١٧٨(البند: الصبغ هو النمية السابغة) ١( 
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من تلقـاء  ، متجنّسان، الكسرة والياء، المتراصفينأن كال ، هنا، ويالحظ
  .بجنس الجنيس، ذاتهما

  

بل ، إلى اإلعالل، في مثل هذه الكلمة، للتخلص من الثقل، لذلك ال يحتاج
ويـتم  ، الثقل للتخلص من، )اإلصاتة(وهو ، يكفي أحد األعمال الخمسة

  .يرمي ←يرمي... المثنى اليائي إلى مدة كسريةبقلب 
  

ويـتم  ): يفعـلْ (وميـزان  ، )و ع د(من مادة ) يوعد... (لمثال الثانيا
وهـو  ، أيضاً، بأحد األعمال الخمسة، في هذه الكلمة، التخلص من الثقل

  ... ويتم بحذف المثنى الذي يقع فيه الثقل، )الحذف(
دعود ←يعي.  

  

إلـى  ، في مثل هذه الكلمة، للتخلص من الثقل، يحتاج وهذا يعني أنه ال
  .اإلعالل

  

وما قد يصاحبه مـن أعمـال   ، يؤدي فيها اإلعاللوثمة كلمات  -٢٠٠
الكلمـات  (سـميناها  لـذلك  ، ظهور عيب فيهاإلى ، التخلص من الثقل

  .وخصصنا الفصل الثاني عشر لبحثها، )الممتنعة
  

، )بالكلمات غير الخاضعة لإلعـالل (على أن تُسمى ، هنا، وقد اصطُلح
  :هالتالي المعتّل الثقيلت كل من الكلمات ذا

  

  ؛إلى اإلعالل، للتخلص من الثقل فيها، ال يحتاجالكلمات التي ) أ(
  

  .هالممتنعوالكلمات ) ب(
  

سـائر الكلمـات ذات   ، )بالكلمات الخاضعة لإلعـالل (وعلى أن تُسمى 
  .المعتّل الثقيل
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  لإلعالل صياغة القاعدة العامة -١
  

أصبح  ،)الكلمات الخاضعة لإلعاللب( وقد عرف المقصود، اآلن -٢٠١
التي تشمل بحكمهـا  وهي القاعدة ، ة لإلعاللالقاعدة العامبوسعنا وضع 

فـي  ، )بـاإلعالل (جميع الكلمات الخاضعة للتغيير اإلبـدالي المسـمى   
  .هالعربي

  

علـى  ، بأنه تغيير يتم بإسباغ جنس الجنيس لفلقد سبق أن عرفنا اإلعال
  .متراصفينمن ال، ما كان من غير جنسه

  

المعتّل الكلمات ذات  يطرأ إال علىومن الواضح أن مثل هذا التغيير ال 
. وذلك في معرض التخلص من الثقـل فيهـا   ،الخاضعة لإلعالل الثقيل
على النحـو  ، صياغة القاعدة العامة لإلعالل، في ضوء ما ذُكر، ويمكن
  :التالي

  

  :نص القاعدة العامة لإلعالل

  )).نيس ما كان من غير جنسه من المتراصفينيجنَّس بجنس الج ((
  

ـ ، لقاعدة بالعموميةوقد وصفَتْ هذه ا مل بحكمهـا جميـع   ألنها إنما تش
  .دون استثناء، الكلمات الخاضعة لإلعالل

  

  النهج التطبيقي لقاعدة اإلعالل -٢
  

يؤخذ من نص قاعدة اإلعالل أن تطبيق هذه القاعدة إنمـا يـتم    -٢٠٢
  . ومرحلة التجنيس، ة تعيين الجنيسمرحل: على مرحلتين

  

ما كان مـن غيـر   ، أن يجنّس بجنس الجنيس، هنا، )بالتجنيس(ويقصد 
  .من المتراصفين، جنسه

  

  .وسنبين فيما يلي الخطوات التي تتألف منها كل من هاتين المرحلتين
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  :مرحلة تعيين الجنيس -أوالً

  :التاليه الثالث تتألف هذه المرحلة من الخطوات
تعيـين  و -٣، وتعيين األصـباغ المحليـة   -٢، تعيين محل الثقل -١

  .الصبغ المحلي األخفّ
  .ومن المعلوم أن الصبغ المحلي األخف هو الجنيس

  :مرحلة التجنيس -ثانياً

  :التاليه الثالث تتألف هذه المرحلة من الخطوات
تعيين ما هو من غير جنس الجنيس مـن   -٢، تعيين المتراصفين -١

  ،المتراصفين
  .إسباغ جنس الجنيس على ما كان من غير جنسه من المتراصفين -٣
ويتبين من االستقراء أن من الممكن إعالل جميع الكلمـات الخاضـعة    

وذلك وفـق  ، أياً كانت مادتها أو ميزانها أو محل الثقل فيها، لهذا التغيير
  .قاعدة اإلعالل

وإال ، كتفينـا بـه  ا، وإن وجدنا أن الثقل إنما يزول باإلعالل وحده، هذا
  .الخمسةمن األعمال ، عمل أو أكثرما يلزم من عمدنا إلى إجراء 

تبـين كيفيـة تطبيـق    عدداً من األمثلة التي ، في هذا الفصل، وسنورد

  :وذلك في كل من الحاالت التاليه، قاعدة اإلعالل
  .حالة كفاية اإلعالل وحده للتخلص من الثقل -١ً

 ،إلى عمل أو أكثر من األعمال الخمسة ،مع اإلعالل، حالة الحاجة -٢ً

  .للتخلص من الثقل

عمل أو أكثر من األعمـال  وكفاية ، إلى اإلعالل، حالة عدم الحاجة -٣ً

  .للتخلص من الثقل ،الخمسة
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  .مثال على كفاية اإلعالل وحده للتخلص من الثقل -أوالً -٢٠٣
  

  :)فَعاْل(وميزان ) سمو(من مادة ) سماو(في نحو كلمة 
  

، وتُطبق قاعدة اإلعالل بمرحلتيها، يتم التخلص من الثقل باإلعالل وحده
  :على النحو التالي

  

المدة : ؛ وفيه صبغان هما)او(هو ، هنا، محل الثقل: تعيين الجنيس -١
  .ألنها الصبغ المحلي األخف، الفتحية والواو؛ والجنيس هو المدة الفتحية

  

مدة الفتحية والواو؛ والواو من غيـر  ال: المتراصفان هما: التجنيس -٢
وهو الجنس الفتحي ، جنس الجنيس؛ ويتم اإلعالل بإسباغ جنس الجنيس

  ). سماو(من  بدالً) سماء(لتصبح الكلمة ، على الواو
  

  .أن اإلعالل قد كَفَى وحده للتخلص من الثقل، في هذا المثال، ويالحظ
  

   :الل وحده للتخلص من الثقلأمثلة على عدم كفاية اإلع -ثانياً -٢٠٤
  :إلى اإلصمات، مع اإلعالل، الحاجة: المثال األول

  

حيـث  ، )١()فُعيعـلْ (وميزان ) رشُد(من مادة  )يشد    ر(في نحو كلمة 
إذ انتقلت مما بعـد فـاء   ، )راشد(من ، بالتصريف، قلةنتالمدة الفتحية م

  ):فُعيعْل(التصغير  إلى ما بعد فاء ميزان، )فَاعْل(الميزان 
وذلك على ، باإلعالل واإلصمات، يتم التخلص من الثقل، في هذه الكلمة
  :النحو التالي

_____________________  
مما بين فـاء  ، للمدة التي تنتقل بالتصريف، )العين(أن يرمز بحرف  لقد اصطُلح على) ١( 

ميزان التصغير فقد جعل . ن التصغيرإلى ما بين الفاء والعين من ميزا، وعين ميزان الكلمة
إنما تنتقل بالتصريف إلى ما ، )فَاعْل(ذلك أن المدة في ، )فَاعْل(للكلمة التي ميزانها ، )فُعيعْل(

  ).يشد   ر(و) راشد(كما هو واضح في نحو ، بين الفاء والعين من ميزان التصغير
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  :اإلعالل) أ(
  

وهو ، ؛ وفيه صبغ واحد)اَ  ُ-(هو ، هنا، محل الثقل: تعيين الجنيس -١
  .ألنها الصبغ المحلي األخف، ؛ والجنيس هو هذه الضمة)الضمة(

  

؛ والمـدة الفتحيـة مـن    )ُ ا-(هما ، هنا، والمتراصفان: التجنـيس  -٢
وهـو  ، غير جنس الجنيس؛ ويتم اإلعـالل بإسـباغ جـنس الجنـيس    

 )١()يشـد     ُ ر(لتصـبح الكلمـة  ، على المدة الفتحيـة ، الجنس الضمي
  .)يشد      ر(بدالً من 

  

  :اإلصمات) ب(
  .)يشدرو(لتصبح الكلمة  ، )يشد    ر ( ويتم إصمات المدة الضمية في

، اإلصـمات إلـى  ، مع اإلعـالل ، أنه احتيج، في هذا المثال، ويالحظ
  .للتخلص من الثقل

  

  :دغامإلى اإل، الحاجة مع اإلعالل: المثال الثاني -٢٠٥
  

  ):فَعْل(وميزان ، )طَوي(من مادة ، )طَوي(في نحو كلمة 
  :وذلك على النحو التالي، باإلعالل واإلدغام، يتم التخلص من الثقل

  

  :اإلعالل) أ(
  

، ؛ وفيه صـبغان اثنـان  )وي(هو ، هنا، محل الثقل: تعيين الجنيس -١
  .لي األخفألنها الصبغ المح، هما الواو والياء؛ والجنيس هو الياء

  
  

___________  
على المدة الضمية المنقلبة باإلعالل عن المدة ، هنا، يدل، بعد المثنى الرائي) و(الرمز ) ١( 

  .هالفتحي
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هما الواو والياء؛ والواو مـن غيـر   ، هنا، والمتراصفان: التجنيس -٢
وهـو الجـنس   ، جنس الجنيس؛ ويتم اإلعالل بإسباغ جـنس الجنـيس  

  ).طَوي(بدالً من ، )طَيي(لتصبح الكلمة  ،على الواو، الكسري
  :اإلدغام) ب(

، مشـدد  بقلبهما إلى مثنى يـائي ، )طَيي(في ، يتم إدغام المثنيين اليائيين
  ).طَيْ(لتصبح الكلمة 

، أن اإلعالل لم يكف وحده للتخلص من الثقـل ، في هذا المثال، ويالحظ
  .بل احتيج معه إلى اإلدغام

إلى المناسبة واإلصـمات  ، مع اإلعالل، الحاجة: الثالمثال الث -٢٠٦

  :واإلدغام
  ):مفْعوُل(وميزان ، )رمي(من مادة ، )مرموي(في نحو كلمة 

  :ثم بالمناسبة واإلصمات واإلدغام،أوالً،باإلعالل،يتم التخلص من الثقل
  :عاللاإل) أ(
؛ همـا ، ن؛وفيه صبغان اثنا)وي(هو،هنا،محّل الثقل: تعيين الجنيس -١

  .ألنها الصبغ المحلي األخف، المدة الضمية والياء؛ والجنيس هو الياء
والمدة الضمية هما المدة الضمية والياء؛،هنا،المتراصفان: التجنيس -٢

وهو الجنس ، من غير جنس الجنيس؛ ويتم اإلعالل بإسباغ جنس الجنيس
  .)ي ـمرمـ ـي(لتصبح الكلمة ، على المدة الضمية، الكسري

  :المناسبة واإلصمات واإلدغام) ب(
لتناسـب المـدة   ، إلى كسرة) مرميي(يتم قلب الضمة في : المناسبة -١ً

  ).مرميي(ولتصبح الكلمة ، الكسرية الواقعة بعدها
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لتصـبح  ، إلى مثنى يائي سـاكن ، يتم قلب المدة الكسرية: اإلصمات -٢ً
  ).مرميي(الكلمة 

، إلى مثنى يائي مشـدد ، المثنيين اليائيين الساكنين يتم قلب: اإلدغام -٣ً
  ).مرميْ(لتصبح الكلمة 

إلـى المناسـبة   ، مـع اإلعـالل  ، أنه احتـيج ، في هذا المثال، ويالحظ
  .للتخلص من الثقل، واإلصمات واإلدغام

  :هإلى اإلصات، الحاجة مع اإلعالل: المثال الرابع - ٢٠٧
  ):مفْعاْل(وميزان ، )وزن( من مادة، )موزان(في نحو كلمة 

  :هيتم التخلص من الثقل باإلعالل واإلصات
  :اإلعالل) أ(
، ؛ وفيه صبغان اثنـان )ِ و-(هو ، هنا، محل الثقل: تعيين الجنيس -١

  .الكسرة هي الجنيس ألنها الصبغ المحلي األخفو، الواووهما الكسرة 
و من غير جـنس  المتراصفان هما الكسرة والواو؛ والوا: التجنيس -٢

، وهو الجـنس الكسـري  ، الجنيس؛ ويتم اإلعالل بإسباغ جنس الجنيس
مثنـى يـائي   ، باإلعالل، حيث حّل، )ميزان( لتصبح الكلمة، على الواو

  .محّل المثنى الواوي
  :اإلصاتة) ب(

). ميـزان (لتصبح الكلمة ، يتم قلب المثنى اليائي الساكن إلى مدة كسرية
، للتخلص من الثقل، المثال؛ أن اإلعالل لم يكف وحدهفي هذا ، ويالحظ

  .هبل احتيج معه إلى اإلصات
  :إلى اإلصاتة والحذف، مع اإلعالل، الحاجة:المثال الخامس -٢٠٨

  ):مفْعوْل(وميزان ، )بيع(من مادة ، )مبيوع(في نحو كلمة 
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  :الحذفوثم باإلصاتة ، أوالً، يتم التخلص من الثقل باإلعالل
  :اإلعالل) أ(
، ؛ وفيه صبغان اثنـان )يْ -(هو ، هنا، محل الثقل: تعيين الجنيس -١

  .ألنها الصبغ المحلي األخفّ الجنيسوالياء هي ؛ الياء والضمةهما 
والمتراصفان هما السكون والياء؛ والسكون مـن غيـر   : التجنيس -٢

وهـو الجـنس   ، جنس الجنيس؛ ويتم اإلعالل بإسباغ جـنس الجنـيس  
  ).مبِيوع(لتصبح الكلمة ، على السكون ،الكسري

  :اإلصاتة والحذف) ب(
لتصـبح  ، يتم قلب المثنى اليائي الضمي إلى مدة كسـرية : اإلصاتة -١ً

  .كسرية وضميه: حيث اجتمعت مدتان، )مبِيوع(الكلمة 
فظهر في ، أتت المدة الضمية بعد مدة كسرية، )مبِيوع(في : الحذف -٢ً

  ).٧٥(دالبن: الكلمة شرود
من بين المدتين، نةويتم التخلص من هذا الشرود بحذف الهي.  

نة، هنا، المدة الضمية وتُعدألن حـذفها ال يـؤدي إلـى    ، هي المدة الهي
، تُعد المدة الكسرية مدة راسـخة  حينهذا على ، ظهور عيب في الكلمة

ـ  ألن دول في حذفها من الكلمة مخالفة لقاعدة إيثار األخفّ التي تمنع الع
  .أي المدة الضمية، إلى األقل خفة، أي المدة الكسرية، عن األكثر خفة

أن فـي  ، هنا، ونضيف). يعبِم(تصبح الكلمة ، وبعد حذف المدة الضمية
حذف المدة الكسرية مخالفة لقاعدة حفظ االنتماء التي تمنع ظهور معتّل 

  ).١٤٢(البند: ضمي في موقع النمية المادية اليائية
إلـى اإلصـاتة   ، مـع اإلعـالل  ، أنه احتيج، في هذا المثال ،ويالحظ 

  .والحذف
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مثال على عدم الحاجة إلى اإلعالل للـتخلص مـن    – ثالثاً - ٢٠٩  

  :هالثقل، وكفاية عمل أو أكثر من األعمال الخمس
يتم التخلص  ):فَعيْل(، وميزان )١()سرِي(،من مادة )سرِيي(في نحو كلمة

دغام، وال يحتاج إلى اإلعالل؛ ذلك أن اإلعالل من الثقل باإلصمات واإل
  :بطبيعة الحال، كما هو واضح فيما يليحاصل، في هذه الكلمة، 

؛ وفيه صبغان اثنان، هما )يي(محل الثقل، هنا، هو: تعيين الجنيس – ١
غ أخـفّ  بالمدة الكسرية والياء؛ وإحداهما هي الجنيس ألنه ال يوجد ص

  .منهما في محل الثقل
المتراصفان هما المدة الكسرية والياء؛ وكلتاهما متجنسة : لتجنيسا – ٢

من تلقاء ذاتها بجنس الجنيس الذي هو الجنس الكسري، أي أن اإلعالل 
  .حاصل بطبيعة الحال

لذلك يتم التخلص من الثقـل باإلصـمات واإلدغـام، وحـدهما، دون     
  :اإلعالل

، إلى مثنـى يـائي   )سرِيي(يتم قلب المدة الكسرية في : اإلصمات – ״١
  ).سرِيي(ساكن، لتصبح الكلمة 

يتم قلب المثنيين اليائيين إلى مثنى يائي مشدد، لتصـبح  : اإلدغام – ״٢
  ).سرِيْ(الكلمة 

ويالحظ، في هذا المثال، أنه، وإن كان ال يحتاج إلى اإلعالل، للتخلص 
ما إذا كان  من الثقل، إال أنه يحتاج لتطبيق قاعدة اإلعالل، وذلك لمعرفة

  .المتراصفان متجنسين بجنس الجنيس، أم ال
________________________  

  .كان صاحب مروءة وسخاء: سرِي يسرى) ١(
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حتى  ٢٠٣من (بعد إيراد تلك األمثلة السبعة، في البنود واآلن،  – ٢١٠
           .، أصبح معلوماً كيفية تطبيق قاعدة اإلعالل)٢٠٩

  

ذه األمثلة ذاتها، مع أمثلة أخرى، في جـدول واحـد،   على أننا أوردنا ه
؛ ويمكـن  )جدول األمثلة النموذجيـة (وذلك في الفصل التالي، وسميناه 

  .الرجوع إلى تلك األمثلة، كلما أريد معرفة كيفية تطبيق قاعدة اإلعالل
  
  

  خالصة الفصل العاشر – ٣
  
اضـعة  تم التمهيد لهذا الفصل ببيان المقصـود بالكلمـات الخ   – ١٢١

  :على النحو التالي، لإلعالل، ثم تمت صياغة القاعدة العامة لإلعالل
  )).يجنس بجنس الجنيس ما كان من غير جنسه من المتراصفين((
  

تم بيان كيفية تطبيق قاعدة اإلعالل، إذ يجري هذا التطبيق على وأخيراً 
، حيـث يـتم فـي    يسنالتج، ومرحلة تعيين الجنيسمرحلة : مرحلتين
ة الثانية إعالل الكلمة، وذلك بإسباغ جنس الجنيس على ما كـان  المرحل

من غير جنسه من المتراصفين؛ وفي األمثلة السبعة الواردة في البنـود  
  .بيان واف لكيفية تطبيق قاعدة اإلعالل، )٢٠٩حتى  ٢٠٣من (
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  الفصل الحادي عشر

  هجدول األمثلة النموذجي
  

  هالمقصود بجدول األمثلة النموذجي – ١
  

. لقد تبينت، في الفصل السابق، كيفية تطبيق قاعـدة اإلعـالل   – ٢١٢
، لمزيد من اإليضاح، نظّمنا في البند التالي جدوالً يشـتمل علـى   ولكن
قاعدة اإلعالل، وُأدخلـت  وعشرين مثاالً تبين بإيجاز كيفية تطبيق  ةثالث

  .األمثلة السبعة الواردة في الفصل السابق، ضمن ذلك الجدول
  :ذُكر، إلى جانب كل من أمثلة الجدول، بيان ما يليوقد 
 ،)١(الصبغ المحلي األخف  - ٣األصباغ المحلية،  - ٢محل الثقل،  - ١
  العمل اإلعاللي، – ٥المتراصفان،  - ٤

  ما قد يحتاج إليه من األعمال الخمسة للتخلص من الثقل، - ٦

  .شكل الكلمة بعد التخلص من الثقل فيها - ٧

  
، )جدول األمثلة النموذجية(على الجدول المذكور آنفاً تسمية  وقد ُأطلقت

ل معظم الكلمات الخاضعة لإلعالل ـّمثيألن ما ورد فيه من أمثلة إنما 
  .هفي العربي

  
__________________  

).١٧٨(البنـد  : الصبغ المحلـي األخـف هـو النميـة السـابغة المحليـة األخـف       ) ١(
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  يةجدول األمثلة النموذج  )٢١٣(البند

الثقيل المعتل  الكلمة ذات 

الكلمة بعد   أعمال التخلص من الثقل األخرى العمل اإلعاللي  تعيين الجنيس

التخلص من 

  الثقل

محل الثقل
  

  ةاألصباغ المحلي

س
الجني

صفان  
المترا

  

 اإلعالل

المناسبه
ت  
صما

اإل
اإلدغام  
صاته  

اإل
ف  

الحذ
  

١ 

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠ 

١١ 

١٢ 

 قْوامِإ

وعيبم 

انزوم 

وعد  

مري 

 قَوْل

عيب 

  خَوِفْ

ضيب  

واضتَر- ي١( ض(  

  )١( يلُ - جلُّوتَ

  )١( قُيِ - قُوِْل

-و ْ 

-ي ْ  

-و ِ  

-و َ  

-ي َ  

-و َ  

-ي َ  

  َ وِ-

-ي ُ  

-ي ُ  

-ي ُ  

  ُ يِ-

 الواو والفتحة

  الياء والضمة

  الكسرة والواو

  الفتحة والواو

  الفتحة والياء

  تان والواوالفتح

  الفتحتان والياء

  الفتحة والواو والكسرة

  الضمة والياء

  )١( الضمة والياء

  )١( الضمة والياء

 )١( الضمة والياء والكسرة

 الفتحة

  الياء

 الكسرة

  الفتحة

  الفتحة

  الفتحة

  الفتحة

  الفتحة

  الياء

  الياء

  الياء

  الياء

 ْ و-

 ي ْ-

  ِ و-

  َ و-

 َ ي-

  َ و-

 َ ي-

  َ و-

 ُ ي-

 ُ ي-

 ُ ي-

 ُ ي-

 قَأامِإ

وعبِيم 

انزيم  

  دعْأ

  رمأ

 ْلَأقَ
َأبع 

  خَِئفْ

ضبِي  

ياضتَر 

لِّيتَج  

قِْلي  

 قَاامِإ   

 وعيمبِ

 زانمي

  دعا

 رمى

  قَاْل

اعب  

  خَافْ

  يضبِ

 تَراضي

  تَجلِّي

  ْلقي

  قَامِإ

بِيعم  

 قَامِإ

بِيعم 

 زانمي

  دعا

 رمى

  قَاْل

اعب  

  خَافْ

بيض  

  تَراضي

  تَجلِّي

  ْلقي

  .ةلذلك كان الصبغ فيها هو الياء الوافدة الحالّة محل الواو المتنحي، هذه الكلمة مشتق كسري) ١(
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 )ةتتم( ةجدول األمثلة النموذجي )٢١٣(تتمة البند

 الثقيل المعتل الكلمة ذات 

الكلمة بعد  خرىأعمال التخلص من الثقل األ العمل اإلعاللي تعيين الجنيس

التخلص 

  من الثقل
محل الثقل

 

  الجنيس  ةاألصباغ المحلي

صفان
المترا

 اإلعالل

  

المناسب
ت  ة
صما

اإل
اإلدغام  
  

صات
اإل

ف  ة
الحذ

  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

نقيي–و١(ي( 

  ْل    غُزيْـ

  فْ       صحا

ر     دشي  

ويمرم  

ووضرم- وي 
)٢(  

يطَو  

اومس  

  قَاوِْل

  حمصابِـ ا

رِييس  

وي 

  يْـ 

  ا

ُ اَ    -

و ي  

و ي  

 وي  

ا و  

  ا وِ

  ِ ا-

يي  

 )١( الضمة والواو

  والكسرة الياء

  المدة الفتحية

  الضمة

المدة الضمة والياءي  

المدة الضم١( ة والياءي(  

  الواو والياء

  المدة الفتحية والواو

  والكسرة اوالمدة الفتحية والو

  الكسرة

  المدة الكسرية والياء

  الضمة

  الياء
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  ةبعض المالحظات حول األمثلة النموذجي - ٢
  :في األمثلة النموذجية، ما يلي، يالحظ ويمكن أن -٢١٤
ويكـون  محلي فتحي، إال  )١(أنه ما من كلمة تشتمل على صبغ -أوالً

وأن الكلمة  ؛)١٦٠(البند: خفّ اللينات الفتحيةألن أ ،الجنيس فيها فتحياً
التي تخلو من صبغ محلي فتحي، وفيها صـبغ محلـي كسـري، أو    

، ألن صبغان محليان، كسري وضمي، ال يكون الجنيس فيها إال كسرياً
التي تخلو مـن   مةالكلوأن  ؛)١٦٠(البند : الكسري أخف من الضمي

ضـمي، يكـون   أي صبغ محلي كسري أو فتحي، وفيها صبغ محلي 
وذلك لعدم وجود صبغ محلي فيهـا أخـف مـن     الجنيس فيها ضمياً،

  .الضمي
كما فـي   ،ينـاثنين معتلّإما ) ١: (أن المتراصفين إنما يكونان -ثانياً
 –قْـوام  ِإ(، كما في نحو عالمة ومعتالًأو ) ٢(، )طَوي -سماو(نحو 

  .)٢()ح ا  ِبمصا -خَوِفْ 
_____________________________  

)١( البند : هو النمية السابغة بغالص)١٧٨(.  
، للمدة التي تنتقـل بالتصـريف، مـن    )بالم(مز لقد اصطلح، في هذا البحث، على أن ير) ٢(

  :ة مابين العين والالم، في كال الميزانين، كما هو مبين في األمثلة التاليةميزان إلى ميزان، حالّ
ذلك أن ). مصباح(، مثل )مفْعاْل(فردها ، للكلمة التي ميزان م)ْاعلّمفَ(فقد عد ميزان الجمع  -١

، فرمـز  )ْل    مفَا(إلى ما قبل الم ميزان الجمع، فيصبح إنما تنتقل، بالَتصريف، ) مفْعال(مدة 
  .، في ذلك الميزان)بالم(لتلك المدة 

٢- داِلْل(ميزان الجمع  كذلك ع(مفردها ، للكلمة التي ميزان )فَعيلَه(، مثل )فَع يفَهـحذلـك  . )ص
، فرمز )ْل     فَعا(الجمع، فيصبح  لتصريف، إلى ما قبل الم ميزانإنما تنتقل با )فَعيلَه(أن مدة 

  .، في ذلك الميزان )بالم(لتلك المدة 
٣- دْل(، أخيراً، ميزان التصغير وعلياْل(يزانها ، للكلمة التي م)فُعاْل(، مثل )فَعذلـك أن  ، )غَز

فرمز ، )ْلـ     فُعي(فيصبح ، إلى ما قبل الم ميزان التصغير، إنما تنتقل بالتصريف)فَعاْل(مدة 
  .             في ذلك الميزان، )بالم(لتلك المدة 
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ن غيـر  أنه عندما يكون المتراصفان كالهما م) أ( -ثالثاً  -٢١٥
تاج، في معرض اإلعالل، ،يح)امقْوِإ(جنس الجنيس، كما في نحو 

  ).امَأقَِإ: (إسباغ جنس الجنيس عليهما كليهماإلى 
  

، واألخر وأنه عندما يكون أحد المتراصفين من جنس الجنيس) ب(
فال يحتاج إلى إسباغ جنس الجنيس، إال على ما من غير جنسه، 

  . غير جنسه منهمامن يكون 
  

ـ   فإن كان  ، كمـا فـي نحـو    نس الجنـيس الرصـيف مـن ج
)ومانلتصـبح  على الثقيل وحـده لك الجنس اكُتفي بإسباغ ذ،)ز ،

الواو، هنا، ياء: )انزيم .(الثقيل من جنس الجنـيس ا إذا كان أم ،
علـى الرصـيف   بإسباغ هذا الجنس  تفى، فيك)طَوي(كما في نحو 

  ).طَيي: (، هنا أيضاً، لتصبح الواو ياءوحده
  

، فـال  من جنس الجنيس هماكالوأنه، إذا كان المتراصفان ) جـ(
في مثل هذه ، ويقال ،يحتاج إلى إسباغ ذلك الجنس على أي منهما

ومن الكلمات التي يكـون  ، بطبيعة الحال اإلعالل حاصلالحالة إن 
وميزان ) سرِي(من مادة ) سرِيي(نحو كلمة ، اإلعالل حاصالً فيها

  ).فَعيْل(
  

، لم يحـتج ، النموذجية فقطأن ثالثة من األمثلة ) أ( -رابعاً -٢١٦
 اإلعاللألن ، إلى أي من األعمال الخمسة، للتخلص من الثقل فيها

 )سـماو (وهذه األمثلة هـي  ، لتخليصها من الثقل، كفى وحدهقد 
  ).مصابِـ اح(و) قَاوِْل(و



١٧٠ 
 

إلـى  ، في كل منهـا ، قد احتيجوأن سائر األمثلة النموذجية ) ب(
لتخليصـها مـن   ، عمال الخمسـة من األ، عمل أو اثنين أو ثالثة

  .الثقل
  خالصة الفصل الحادي عشر -٢

  

جدول األمثلة (تنظيم جدول سمي ، في هذا الفصل، لقد تم -٢١٧

، إحدى وعشرون كلمـة ، في ذلك الجدول، ووردت، )النموذجية
  وكلمتـان اثنتـان   ، الخاضـعة لإلعـالل  تمثل معظـم الكلمـات   

وقد ذُكر . بطبيعة الحال اإلعالل حاصل فيهماألن ، له ال تخضعان
كيفية تطبيـق قاعـدة   ، بإزاء كل من الكلمات اإلحدى والعشرين

. التجنـيس ومرحلة ،  تعيين الجنيسمرحلة : بمرحلتيها، اإلعالل
أن ، )٢٣(ورقـم  ) ١٣(وذُكر إلى جانب كل من الكلمتـين رقـم   

 الجنـيس  تعيـين بعد أن تم ، اإلعالل حاصل فيهما بطبيعة الحال
  . للتأكد من حصول اإلعالل والمتراصفين

  

بيان كيفيـة إجـراء األعمـال    ، أيضاً، وقد تضمن الجدول، هذا

، للتخلص من الثقل فيها، إلى جانب الكلمات التي احتيج، الخمسة
  .إلى بعض تلك األعمال
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  الفصل الثاني عشر
  

  

  هـالكلمـات الممتنع
  

  

  هالمقصود بالكلمة الممتنع -١
  

  
هي الكلمة التي ، مصطلح هذا البحث في، الكلمة الممتنعة -٢١٨

  .إلى ظهور عيب فيها، تؤدي أعمال التخلص من الثقل
  

  .هونورد فيما يلي بعض األمثلة على الكلمة الممتنع
  

  ):فَعيْل(وميزان ) سود(من مادة ) سوِيد(كلمة : المثال األول
  

 الفتحـة (؛ والمتراصفان هما )الواو(هو ، في هذه الكلمة، إن الثقيل
؛ والجنيس هـو  )الفتحة والواو والكسرة(؛ ومحل الثقل هو )والواو

، )سِئيد(تصبح الكلمة ، جنس الجنيس على الواو؛ وبإسباغ )الفتحة(
  :يعمد إلى، وإلتمام عملية التخلص من الثقل

  

  ، )سايد(فتصبح الكلمة ، إصاتة المثنى األلفي الكسري) أ(
  

ذلك أن حذفها ، المدة الفتحية، هنا، وهي، وحذف المدة الهينة) ب(
بعد ، ال يؤدي إلى زوال النمية الكسرية الوحيدة المتبقية في الكلمة

تصـبح  ، وهي المدة الكسرية؛ وبعد الحـذف ، اإلعالل واإلصاتة
  ).سـ ـيد(الكلمة 

، بقلبها إلى مثنـى يـائي سـاكن   ، وإصمات المدة الكسرية) جـ(
  ).سيد(فتصبح الكلمة 
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التـي  ، هـذه ، لواضح أن أعمال التخلص من الثقلومن ا -٢١٩
قد أزالت مـن محـل الثقـل    ، )سيد(إلى ) سوِيد(قلبت الكلمة من 

إلـى  ) فَعيْل(وقلبت ميزان الكلمة من ، هما الواو والكسرة، نميتين
وجد أهل اللغة وقد . أي أنها أدت إلى التباس ميزان بآخر، )فَعْل(

قلبـوا   إذا، وهي الكسرة، ى النميتينعلى إحد بوسعهم اإلبقاءأن 

وأن هذا القلب ال يؤدي إلى ، )فَيعْل(إلى ) فَعيْل(ميزان الكلمة من 
  :كما هو مبين فيما يلي، اإلخالل بمعنى الكلمة

يقلب الكلمـة مـن   ، )فَيعْل(إلى ) فَعيْل(إن قلب الميزان من  -١
  ).وِدسي(إلى ) سوِيد(
كما ، )سيد(إنما يقلبها إلى ) سيود(في وإن التخلص من الثقل  -٢

  :هو واضح فيما يلي
، وهو اليـاء ، إذ يسبغ الجنيس، )سييد(تصبح الكلمة ، باإلعالل) أ(

  .جنسه على الواو
  ).سيد(تصبح الكلمة ، وباإلدغام) ب(

  :ما يلي، هنا، ويالحظ
فـظ انتماءهـا   يحإنما ، )سيد(إلى ) سوِيد(أن قلب الكلمة من  -١ً

وهـي مـن   ، ؛ ذلك أن الكسـرة )سيد(أكثر مما يحفظه قلبها إلى 
  علـى حـين   ، )سـيد (فـي  ، بقيت موجودة، )سوِيد(في ، النميات

  ).١٤٢(البند ):سيد(ال توجد في 
لم يؤد إلـى اإلخـالل   ، )سيد(إلى ) سوِيد(أن قلب الكلمة من  -٢ً

 ،)فَعيـلْ (من التبـاس ميزانهـا   بل تم التخلص به ، بمعنى الكلمة
  ).فَعْل(بالميزان 
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  الميزان البديل -٢
  

الميـزان  (على أن يسـمى  ، في هذا البحث، وقد اصطُلح -٢٢٠
ذلك الميزان الذي يعدل إليه عن الميزان األصلي للكلمـة  ، )البديل

تخلصاً من العيب الذي تؤدي إليه أعمال التخلص مـن  ، الممتنعة
  .فيهاالثقل 

  

 ،مثال علـى الميـزان البـديل   ، السابق) ٢١٩(ورد في البند وقد
الذي عدل إليه عن الميزان األصلي للكلمة الممتنعـة  ) فَيعْل(وهو

)وِيديْل(وهو ، )سلزوال أحـد الصـبغين الكسـريين    تحاشياً ، )فَع
الـذي  ، حفظ االنتماء ؛ من قاعدةوذلك إعماالً للمبدأ األول، منهما

  .النميات على زوالهابإيثار بقاء يقضي 
  

قد تـم  ) فَيعْل(أن العدول إلى الميزان البديل ، هنا، ومن الواضح
أي من عيب المخالفة لقاعدة حفظ ، اللجوء إليه تخلصاً من المفارقة

مع ، لزالت إحدى النميتين الكسريتين، إذ لوال ذلك العدول، االنتماء
؛ ومن الواضـح أن  )عيْلفَ(بـ) فَيعْل(إمكان اإلبقاء عليها باستبدال 

التخلص من المفارقة قد صاحبه التخلص مـن التبـاس الميـزان    
  :وقد اشترط أهل اللغة في الميزان البديل، هذا... .بغيره

  

  .هأال يخل بمعنى الكلم -٢ً   .هأال تبدو الكلمة فيه ممتنع -١ً
  .أن يكون أحفظ لالنتماء من الميزان األصلي -٣ً

  

المذكور ) فَيعْل(قد توفّرت في الميزان البديل  وهذه الشروط الثالثة
  :كما هو موضح فيما يلي، في البند السابق

  

إذ لم تؤد أعمال التخلص من الثقـل  ، لم تبد الكلمة فيه ممتنعة -١
  .فيها إلى ظهور عيب
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  .هإحالله مكان الميزان األصلي إلى اإلخالل بمعنى الكلمؤد ولم ي -٢
إذ بينما زالت الـواو والكسـرة   ، من الميزان األصلي وهو أحفظ لالنتماء -٣

  .سوى الواو وحدها، )سيد(في ، لم يزل، )سيد(في ، كلتاهما
مـن عيـب   ، بالميزان البديل، بعد أن عرف كيف يتم التخلص، واآلن -٢٢١

فيما ، نستمر، في الكلمة الممتنعة، المفارقة الناشئ عن أعمال التخلص من الثقل
إكماالً لمـا  ، إيراد بعض األمثلة على الكلمة الممتنعة والميزان البديل في، يلي
  .)٢١٨(في البند، بدأناه

  أمثلة أخرى على الكلمة الممتنعة والميزان البديل -٣
  ):فَعاِلْل(وميزان ) قَضي(من مادة  )ي     قَضا(كلمة : المثال الثاني -٢٢٢

؛ ومن الواضـح أن كلمـة   )هفَعيلَ(يزان ممن ) هييقَض(إن مفرد هذه الكلمة هو 
تقلة بالتصـريف  نالم، هما المدة الكسرية، إنما تشتمل على ثقيلين )ي     قَضا(

، )فَعاِلـلْ (إلى موقع الالم األولى من ميزان الجمـع  ) فَعيلَه(من ميزان المفرد 
  .والياء

المتراصفين فيـه   وأن، )     ا(أن محل الثقل األول هو ، أيضاً، ومن الواضح
ألنهـا  ، هو المدة الفتحية، هنا، وأن الجنيس، هما المدة الفتحية والمدة الكسرية

، وبإسباغ جنس الجنيس على المـدة الكسـرية  . الصبغ الوحيد في محل الثقل
تصـبح الكلمـة   ، ؛ وبإصمات المدة الفتحية الثانية)ي     قَضا(تصبح الكلمة 

)اِئيقَض.(  
هو ، هنا، ؛ ومحل الثقل)قَضاِئي(الثقل الناشئ عن الياء في  بقي أن نتخلص من

)ألنها ، أي الهمزة، والجنيس هو األلف، والمتراصفان هما الكسرة والياء، )ِئي
، لجنـيس علـى المتراصـفين   ا وبإسباغ جنس. الثقل  الصبغ األخف في محل

  ).قَضاءا(وبإصاتة األلف تصبح ، )قَضاءْأ(تصبح الكلمة 
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، هـذه ، أن أعمال التخلص من الثقل، هنا، ومن الواضح -٢٢٣
قد أزالت مـن  ، )قَضاءا(إلى ) ي      قَضا(الكلمة من  التي قلبت

الثـاني نميـة    الثقل في محل، إذ ال توجد، نميتها الكسريةالكلمة 
  . سوى الياء

حيـث  ، )فَعـاالَ (وقد وجد أهل اللغة أن بوسعهم؛ بالميزان البديل 
، أن يمنعوا زوال هذه النمية الكسـرية ، )قَضايا(لمة فيه تُصبح الك

  .دون أن يؤدي ذلك إلى إخالل بمعنى الكلمه
، إلى ذلك الميزان البديل إعماالً للمبدأ األولفكان لزاماً أن يعدلوا 

الذي يقضي بإيثار بقاء النميـات  ، من مبادىء قاعدة حفظ االنتماء
  .على زوالها

أن الشروط الثالثة للميزان البـديل  ، هنا، ومن الجدير بالمالحظة
  ):قَضايا)(قَضييةْ(الذي يجعل جمع كلمة،)فَعاالَ(متوفرةفي ميزان

، بل بدت بريئة من الثقـل ، فالكلمة لم تبد في الميزان ممتنعة -١
  .وال تحتاج إلى أي عمل من أعمال التخلص منه

  .كذلك لم يخّل الميزان البديل بمعناها -٢
هذا الميزان انتماءها أكثر مما يحفظـه لهـا الميـزان    وحفظ  -٣

  .أي الياء، وذلك بإبقائه على نميتها الكسرية، األصلي
وميـزان  ) هرو(من مادة ) و    هرا(كلمة : المثال الثالث -٢٢٤

  :)ههراو(؛ ومفردها )فَعاِلْل(
الناشـىء عـن   ، في هـذه الكلمـة  ، إن أعمال التخلص من الثقل

ؤدي إلى أن تصـبح  إنما تُ، المدة الفتحية الشاردة والواو، نالثقيلي
  ).هراءا(
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، )هـراوى ( أن تصبح الكلمة، )فَعالى(بالميزان البديل ، وقد وجد أن باإلمكان
دون أن يحدث أي خلـل فـي   ، أي الواو، نميتها المادية بذلك إليهاوأن تُعاد 
مكـان الميـزان   ، )فَعالَى(لبديل الميزان االذي دعا إلى إحالل األمر . معناها

إعماالً لقاعدة حفظ االنتماء التي تقضي بإيثار بقاء النميـات   ،)فَعاِلْل(األصلي 
  ).١٤٢(المادة: على زوالها
إذ ، )فَعالَى(أن الشروط الثالثة للميزان البديل متوفرة في ، هنا، ومن الواضح

ولم يحـدث خلـل فـي    ، بريئة من الثقل، )هراوى(، وهي بدت الكلمة فيه 
  .وهو أحفظ النتمائها من الميزان األصلي، معناها
وميـزان  ) مطَـو (مـن مـادة   ) و      مطَـا (كلمة : المثال الرابع -٢٢٥

  :)همطيي(،ومفردها )فَعاِلْل(
). ١٢٧حتـى   ١٢٤من (نظر البنودا: تُعد هذه الكلمة من المشتقات المتحيرة

، مكان الواو المتنحية، إحالل الياء الوافدة فيه يقتضي مما، وهي مشتق كسري
  ).١٣٠(نظر البند ا: نمية مادية، هنا، والياء، )ي      مطَا(لتصبح الكلمة 

المـدة الكسـرية   ، وإن أعمال التخلص من الثقل الناشىء عن الثقيلـين ، هذا
ـ  ، )مطَاءا(إنما تقلب الكلمة إلى ، الشاردة والياء ا حيث اختفت إحـدى نمياته

الذي تظهـر  ) فَعاالَ(وجد أن استعمال الميزان البديل وقد . وهي الياء، المادية
، لـذلك . أي اليـاء ، إنما يعيد لها نميتهـا الماديـة  ، )مطَايا(فيه الكلمة بشكل 

ُأحّل ، وإعماالً لقاعدة حفظ االنتماء التي تقضي بإيثار بقاء النميات على زوالها
  .)فَعاِلْل(مكان الميزان األصلي ، )فَعاالَ(الميزان البديل 

إذ تبـدو  ، )فَعاالَ(أن الشروط الثالثة للميزان البديل متوفرة في ، هنا، ويالحظ
وهو أحفظ النتمائها من الميزان ، ل المعنىلَومن خَ، فيه الكلمة بريئة من الثقل

  .األصلي



١٧٧ 
 

خلص مـن  أن الـت ، الواردة في البنود السابقة، وتُظهر األمثلة األربعة -٢٢٦
وهـو عيـب   ، في الكلمة الممتنعة، التخلص من الثقل العيب الذي تُعقبه أعمال

إنما تم بإحالل الميزان البديل مكـان  ، أي مخالفة قاعدة حفظ االنتماء، المفارقة
  .هالميزان األصلي لتلك الكلم

أنه قد روعي فـي اختيـار   ، من خالل األمثلة المذكورة آنفاً، وقد تبين لنا، هذا
  :ما يلي، ميزان البديلال
  .إلى اإلخالل بمعنى الكلمة، أال يؤدي إحالله مكان الميزان األصلي -١ً
  .ولكن غير ممتنعة، ما بريئة من الثقل؛ أو ثقيلةإ، أن تظهر الكلمة فيه -٢ً
وذلك بـأن يعيـد   ، أن يكون أكثر حفظاً النتماء الكلمة من ميزانها األصلي -٣ً

من نمياتها كمـا هـو   ، لته أعمال التخلص من الثقلإليها بعض ما تكون قد أزا
والمتضمن بيـان الشـكل المعيـب    ، )٢٢٨(واضح في الجدول الوارد في البند

ل من األمثلـة  في ك، والشكل البريء من ذلك العيب، بالمفارقة للكلمة الممتنعة
  .الستة المدرجة فيه

و همزة؛ تحـت بحـث   هذا، وتُدخَل الكلمات الممتنعة ذات المعتّل الثقيل الذي ه
  .في علم الصرف )اإلبدال (

  خالصة الفصل الثاني عشر -٤
هي الكلمة التي تؤدي أعمال التخلص من الثقل إلى ... الكلمة الممتنعـة  -٢٢٧

  .ظهور عيب فيها
هو الميزان الذي يعدل إليه عن الميـزان األصـلي للكلمـة    ... الميزان البديلو

. في معرض التخلص من الثقـل ، هر فيهاتخلصاً من العيب الذي يظ، الممتنعة
أو ثقيلة غيـر  ، أن تبدو الكلمة فيه بريئة من الثقل، في الميزان البديل، ويشترط
  .وأن يكون أكثر حفظاً النتمائها من ميزانها األصلي، يخل بمعناها وأالّ، ممتنعة
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وقد نظمنا فيما يلي جدوالً يتضمن موجزاً عن األمثلة ، هذا -٢٢٨
) مطيوه(هما ، ين آخرينوعن مثال، لواردة في هذا الفصلاألربعة ا

رِ( ويسيه.(  
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  المدخل إلى بحث قاعدة اإلعراب
  

، تغييراً لفظيـاً ظـاهراً  إال ليس ، ي عرف هذا البحثف، اإلعراب
، للتكيـف ، بحكم طبيعة بنيتها، القابلة، الكلمات المرنة يطرأ على

تحسيناً ، تستدعي ذلك التغيير، وذلك في مواضع بعينها من الجملة
  .وتحصيالً للتوافق بين اللفظ والمعنى، لجرس الكالم

  
بنظريـة  (على ما سـميناه  وهذا التفسير لظاهرة اإلعراب المبني 

، التقليديـة ) نظرية العوامل(ال يعتد مطلقاً بما افترضته ، )التكيف
بل يعد ذلك االفتراض ، وإعراب محلي، من وجود إعراب تقديري

  .بأية صله، في العربية، وال يمت إلى حقيقة اإلعراب، وهماً باطالً
  

وره أو أن يتكيف اللفظ المرن مع ما يجـا ، إذن، فهدف اإلعراب
ليصبح الكالم بمجمله أحسن وقعاً في ، ألفاظ في الجمل نيواكبه م
وأكثر إفصاحاً وإبانة عن المعنى المراد؛ ومن الواضـح  ، األسماع

، أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تغيير ألفاظ الكلمات القابلة للتكيـف 
باإلعرابين التقـديري  (وأنه ال وجود لمثل ذلك التغيير فيما يسمى 

، األمر الذي يبرر القول بانتفـاء وجودهمـا أصـالً   ، )ي والمحل
   .من دونهما، وحده) اإلعراب الظاهر(وبوجود 

  
*   *   *  
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إن أكثـر األصـوات   ، وقد سبق أن قلنا في بحث النظـام الصـوتي  ، هذا
والمـدات؛   ،والعالمات، هي حروف العلة، اللغوية مرونة وقابلية للتغيير
  ).اللِّينات(تسمية  وإن هذه كلها إنما تدخل تحت

التي تُصادف في أواخـر  ، أن بعض اللينات، هنا، ومن الجدير بالمالحظة
  إذ ، عنـد االقتضـاء  ، تكون قابلة للتغييـر والتكييـف  ، كثير من الكلمات

  .ال يؤدي تغييرها إلى اإلخالل بالمعنى
 دون أن يخـلّ ، )كاتـبٍ (أو ) كاتب(أو ) كاتباً(تُلفظ ، مثالً، )كاتب(فكلمة 

  .ذلك بمعناها
ومثلها كلمـة  . حسب الحال، )أخي(أو ) خُوَأ(أو  )خَاَأ(تُلفظ ، )خَاَأ(وكلمة 

)بينالكات- ون(وكلمة ، )الكاتبنالمصطفَي- ن(وكلمة ، )المصطفَو ـييقض- 
  ).الكاتبان -الكاتبينِ(وكلمة ، )يسع -يسعى(وكلمة ، )يقضي -يقضِ

وفـي  هـي عالمـة اآلخر؛  ،)كاتـب (في كلمـة  ،ويالحظ أن اللينة المرنة
هي المدة الكسرية الواقعـة  ،)الكاتبين(وفي كلمةهي المدة اآلخرة؛)خَاَأ(كلمة

هـي المثنـى المعتـّل الواقـع قبـل      ،)المصـطفَين (وفي كلمةقبل اآلخر؛
ة هـي المـد  )يسعى(وفي كلمةخر؛اآل هي المثنى،)يقضي(اآلخر؛وفي كلمة
  .الواقع قبل اآلخر هي المثنى المعتل،)بينِالكات(اآلخرة؛وفي كلمة

  .هذه أمثلة نموذجية على اللينات المرنة في أواخر الكلمات
*   *   *  

، ولقد أحسن أهل اللغة االستفادة مـن مرونـة لينـاتهم المطواعـة تلـك     
فيجعـل  ، باأللوان التي بين يديه، فتصرفوا بها كما يتصرف الرسام المبدع

يبلغ بلوحته ما يريـد   حتى، ولوناً هناك أقل بهوراً، اًلوناً هنا أكثر ظهور
  .عن دخيلة نفسهمن التعبير 



١٨١ 
 

، إذ نقصوا من خفة الكلمة أو بنيتهـا ، فعل أهل العربيةشبه ذلك و
حتى وصلوا إلى ما يبتغون ، وزادوا من خفتها أو بنيتها هناك، هنا

وبـين تلـك   ، من جهة، بعضها مع بعض، من التالؤم بين األلفاظ
  .من جهة أخرى، األلفاظ وما قُصد بها من معنى

 ،بهدي الفطرة والسليقة، في صنيعهم ذاك، وقد استهدى أهل اللغة
، وأخذتا بأيديهم إلى ما رموا إليه وقصدوه، فأسعفتاهم أيما إسعاف

كأجمل وأروع لوحة أبـدعتها يـد   ، فبدت اللَّوحة الكبرى للعربية
  !!...رسام صنَاع ال يضاهى

في ، بأنه التغيير الذي يلحق الكلمة المرنة، بعد، ريف اإلعرابوتع
: قد اقتضى تقسيم الكالم إلـى نـوعين  ، مواضع معينة من الكالم

 -وكَتَب -والفتى -سيبويه(مثل ، ال يخضع للتغيير اإلعرابي ثابت
 -والكاتـب  -يكتـب (مثـل  ، يخضع لذلك التغيير مرنو، )وسعى
  .)والقاضي -ويقضي

من اكتشاف القاعدة العامة ، وقد مكّننا النهج القويم في البحث ،هذا
، لإلعراب التي تشمل بحكمها جميع الكلمات الخاضعة لهذا التغيير

  .دون استثناء، في العربية
عن تلك ، القاعدة العامة الواحدةولسوف يستغني علم النحو بهذه 

ف وسـو ، التي وضعت في ظل نظرية العوامل القواعد الجزئيـة 
، يختصر عدد النماذج المستعملة في اإلعراب إلى أقل من الربـع 

مـين  مما يوفّر الكثير من الوقـت والجهـد والنفقـة علـى المعلّ    
  .على حد سواء، مينوالمتعلّ
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ومن مزايا قاعدة اإلعراب المكتشفة هذه أنها ستعين علـى فهـم   
، مسائل اإلعراب واستنباط الحلول لها بكثير من اليسر والسـهولة 

حول تلك المسائل؛ ، واختالف اآلراء، والحد من تضارب األقوال
ما أنقض ظهـره  ، بعون اهللا، وبذلك يكون قد وضع عن اإلعراب

من وزر ما تحفل به نظرية العوامل من الثغـرات  ، قروناً طواالً
  .التي أعيا النحاةَ تداركُها على مر العصور

*   *   *  
المهتمون بأمر العربية وتطـوير   وإن لنا وطيد األمل أن يجد، هذا

الحـل الصـحيح   ، في ما انتهى إليه هذا البحث من نتائج، علومها
  .سائلين المولى السداد، لمسألة اإلعراب

  
نتائج إلى أن ما توصلنا إليه من ، هنا، ال يفوتنا أن نشير: ملحوظة

قـد كـان   ، وبحث اإلعـالل ، في بحث النظام الصوتي
لما بينه وبـين  ، عراب هذاالمقدمة الضرورية لبحث اإل

البحثين اآلخرين من وشائج؛ األمر الذي يؤكد العالقـة  
وبين علـم  ، من جهة، الوثيقة بين الصوتيات والصرف

  .من جهة أخرى، النحو



١٨٣ 
 

  توطئة
  

  لبحث قاعدة اإلعــراب
  

تين اللغـويتين  يعلى الحقيق ،يقوم بحث قاعدة اإلعراب هذا -٢٢٩
  :التاليتين

  

) شـكل معـين  ( ،عند دخولها الجملة، كون للكلمةأنه ي... األولى
وتُعد هذه الحقيقة من المسلّمات اللغويـة  ). الشكل األصلي( سميناه

  .التي ال تحتاج إلى برهان
  

، وهي أن الكلمة إنما تبقى، حقيقة دّل عليها االستقراء... والثانيـة 
كم بح، إذا كانت الكلمة، بشكلها األصلي؛ ولكن، ابتداء، في الجملة

إلى تغيير شـكلها   )١(ودعت الضرورة، قابلة للتغيير، طبيعة بنيتها
  .ذلك التغيير، عندئذ، فيتم، في محاّل معينة من الكالم، األصلي

  

، على أن يسمى مثل هـذا التغييـر  ، في هذا البحث، وقد اصطُلح
؛ وعلى أن يسمى النوع من الكلمات القابل لذلك التغيير )اإلعراب(
  .)المرن(

____________________  
بعضـها مـع   ، ضرورة المالءمة بين األلفاظ في الكالم، هنا، يقصد بالضرورة) ١( 

  .من جهة أخرى، من جهة؛ وبين األلفاظ والمعنى المراد بها، بعض
  



١٨٤ 
 

، زيادة في اإليضـاح ، هنا، د اإلشارةـوقد يكون من المفي -٢٣٠
  :إلى األمرين التاليين

 ،أحدهما ينقص اإلعراب مـن خفتـه   :أن للمرن نوعين ...األول
 ،واآلخــر يــنقص اإلعــراب مــن بنيتــه ،)نياللــ(اه وســمين
  .)الهين(وسميناه
، أن المحاّل من الكالم التي يلحق المرن فيها اإلعـراب ... والثاني
؛ وفي )المحل األول(وسميناه ، في أحدهما يعرب المرن كلّه: اثنان
  ).المحل الثاني(سميناه و، دون بعض، يعرب بعض المرن، اآلخر

على ما يعرب من المرن في المحّل ، )األحادي(وقد ُأطلقت تسمية 
على ما يعرب منـه فـي كـال    ، )الثنائي(وتسمية ، األول فحسب

  .األول والثاني، المحلين اإلعرابيين
تعريـف  ، )٢٢٩(وفـي البنـد  ، هنـا ، في ضوء ما ورد، ويمكن

  :اإلعراب على النحو التالي
، يلحق الشكل األصلي للمـرن ، هو تغيير لفظي ظاهر. ..اإلعراب

وفـي  ، ؛ في المحّل األول لألحاديوبنية الهين ،فينقص خفة اللّين
  .كال المحلين للثنائي

هو األساس ، وإن تعريفنا لإلعراب ذلك التعريف الواضح والدقيق
  .الذي بني عليه هذا البحث

إلـى اكتشـاف   أن التوصل ، هنا، ومن الجدير بالمالحظة -٢٣١
قـد اقتضـى   ، انطالقاً من هذا التعريف، القاعدة العامة لإلعراب
  :اتّباع الخطوات التاليه

وثابت ال يخضـع  ، التفريق بين مرن يخضع لإلعراب) أ( -أوالً
  .لإلعراب
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وهـو  ، بـنقص الخفـة  يعـرب  بين مرن ، كذلك، والتفريق) ب(
)ناللي( ،عرب ووهو ، بنقص البنيةمرن ي)نالهي.(  
  

... اللينة منها والهينـة ، تعيين الكلمات الخاضعة لإلعراب) جـ(
  .الفصل األول

  

مـن   تعريف الشكل األصلي؛ وتعيين الشكل األصلي لكـلٍّ  -ثانياً
  .الفصل الثاني... اللين والهين

  

تعيين المحلين اإلعرابيين؛ وتعيين كلمات كل من األحـادي   -ثالثاً
  .لثاالفصل الث... والثنائي

  

  .الفصل الرابع... صياغة تعريف اإلعراب -رابعاً
  

... وتعيين تلك العالمـات ، المقصود بعالمات اإلعراب -خامسـاً 
  .الفصل الخامس

  

  .الفصل السادس... صياغة نص القاعدة العامة لإلعراب -سادساً



١٨٦ 
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  الفصل األول
  

  الكلمات الخاضعة لإلعراب وتعيينها
  

لذي يلحق النـوع مـن   إن التغيير ا، )٢٢٩(في البند، قلنا -٢٣٢
إنما تُطلق ، في محاّل معينة من الكالم، )بالمرن(الكلمات المسمى 

إنـه  ، )أوالً(الفقرة ، )٢٣١(في البند، وقلنا). اإلعراب(عليه تسمية 
ال يخضـع  ) ثابت(و، يخضع لإلعراب) مرن(ينبغي التفريق بين 

  .لإلعراب
  

إذ هي ، نهاوقد خصصنا هذا الفصل لتعريف الكلمات المرنة وتعيي
  .دون سائر الكلمات، وحدها التي تخضع لإلعراب

  

  الثابت والمرن -١
  

  .ثابت ومرن: تُقسم الكلمة في العربية إلى نوعين -٢٣٣
  

  .  . .ال يكون له في الكالم سوى شكل واحد... والثابت -١
  

-حيثُ -هيهاتَ -اسع -اكْتُب -كَتَب -سعى -الفتى -لَيلَى ...مثل
سيبويه- نم.  

  

  : مثل... يكون له في الكالم شكالن أو ثالثة... والمرن -٢
  

. ..الكاتـبِ  -الكاتـب  -الكاتب... البناتُ -البنات... حمدَأ -حمدَأ
يكتب- يكتب- يَأ -خُوَأ -خَاَأ... يكتبخ ...بينالكات- الكاتبون... 

 -لقاضـي ا.. .الخصمانِ -الخَصمينِ... فَونالمصطَ -فَينالمصطَ
 -يـدعو . ..يقضـي  -يقْضِ -يقْضي... يسع -يسعى... القاضي

عدو -يعدي.  
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أن تعدد أشكال المرن دليل علـى قابليتـه   ومن الواضح  -٢٣٤
دليل على عـدم  ، وأن وجود شكل واحد للثابت في الكالم، للتغيير

المرن وحده هـو   إن: األمر الذي يمكن القول معه. قابليته للتغيير
ألن ، الثابـت ال يخضـع لإلعـراب   وإن ، الذي يخضع لإلعراب

، والثابـت ، )٢٣٠(كما قلنا في البند، اإلعراب تغيير لفظي ظاهر
  .ال يقبل التغيير، بحكم طبيعة بنيته

  اللين والهين  -٢
  .هينو، لين: إلى نوعين المرنيقسم  -٢٣٥
أكثر خفة من بعضـها   هو الذي يكون بعض أشكاله... اللينو -١

  :اآلخر
فـي  ، أكثر خفة من ضمة اآلخـر ، )الكاتب(في ، ففتحة اآلخر= 
)١()الكاتبِ(في ، ومن كسرة اآلخر، )الكاتب( .  

فـي  ،مـن ضـمةاآلخر   أكثرخفّـة  ،)البنات(في ،وكسرةاآلخر= 
  ).البناتُ(

، )يكتب(في ، وضمة اآلخر، )يكتب(في  ،وكّل من فتحة اآلخر= 
  .)١()يكتب(في ، من سكون اآلخرأكثر خفة 

، أكثر خفة من كّل من المدة الضمية، )خَاَأ(في ، والمدة الفتحية= 
  ).خيَأ(في ، والمدة الكسرية، )خُوَأ(في 
 أكثر خفة من المدة الضمية في ،)الكاتبين(في ، والمدة الكسرية= 
  ).الكاتبون(

ـ ، أكثـر خفـة مـن الـواو    ، )المصـطفَين (فـي  ، والياء=  ي ف
  ). المصطفَون(

___________________  
 ).١٥٧( البند) ١( 
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هو الذي يكون بعض أشكاله أكمل بنية من  ...الهينو -٢ -٢٣٦
  :بعضها اآلخر

  

علـى  ، سبعة، )يسعى(فعدد األصوات التي يتألف منها الشكل  =
  .من ستة أصوات فحسب) يسع(حين يتألف الشكل 

  

علـى  ، سبعة، )قَاضي(ها الشكل وعدد األصوات التي يتألف من= 
  .من ستة) قَاضي(حين يتألف الشكل 

  

، عشـرة ، )خَصـمينِ (وعدد األصوات التي يتألف منها الشكل = 
  .تسعهمن ) خَصمانِ(على حين يتألف الشكل 

  

على ، ثمانية، )يقْضي( وعدد األصوات التي يتألف منها الشكل= 
  .من سبعه) يقْضي(شكل وال ،من ستة) يقْضِ(حين يتألف الشكل 

  

  :ما يلي، هنا، ومن الجدير بالمالحظة -٢٣٧
  

فـي بعـض   ، )١(تكون إحدى اللينات المتـأخرة ... اللينفي  -١ً
كمـا هـو   ، في بعضها اآلخـر ، من نظيرتها أكثر خفة، أشكالها

  ). ٢٣٥(واضح في أمثلة البند
  

، شـكاله في بعض أ، اللينات المتأخرةيكون عدد ...الهينفي  -٢ً
  .في بعضها اآلخر، أكثر من عدد اللينات المتأخرة

____________  
واللينة ، )٢٠(البند: اللينة تسمية تُطلق على كل من حرف العلة والعالمة والمدة) ١( 

  .أو قبل اآلخر، المتأخرة هي التي تقع في الكلمة آخراً
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عددها على حين أن ، اثنتان، )يسعى(في  ةفعدد اللينات المتأخر= 
  .)١(واحده، )يسع(في 

  

علـى حـين أن   ، ثالث، )يقْضي(في ، ةوعدد اللينات المتأخر= 
  .اثنتان، )يقضي(وفي ، واحدة، )يقْضِ(في ، عددها

  

على حـين أن  ، ثالث، )الخَصمينِ(في ، ةوعدد اللينات المتأخر= 
  . هما المدة والكسره، اثنتان، )الخَصمانِ(في ، عددها

  

، من بعضـها اآلخـر   اللين أكثر خفةا يعني أن بعض أشكال وهذ
  . من بعضها اآلخر الهين أكمل بنيةوأن بعض أشكال 

  

  تصنيف كلمات المرن في أربع زمر -٣
  

، األسـماء يتبين من االستقراء أن من المرن ما هو مـن   -٢٣٨
، لـين منها ما هـو   األسماء المرنة؛ وأن األفعالومنه ما هو من 

وهذا يعني أنه يمكن تصـنيف  . وكذلك األفعال، هينهو  ومنها ما
  :كلمات المرن في الزمر األربع التاليه

  

 -الكاتـب ... حمـد َأ -حمـد َأ... مثـل ... زمرة االسم اللين -١
الكاتبِ -الكاتب .  

  

  .يكتب -يكتب -يكتب... مثل... وزمرة الفعل اللين -٢
 

ـ ... مثـل ... زمرة االسم الهينو -٣ ... الخصـمانِ  -مينِالخص
يي -القاضالقاض.  

  

يقْضِ  -يقْضي... يسع -يسعى... مثل... زمرة الفعل الهينو -٤
  . يقضي

________________  
  .ألن لينة اآلخر محذوفة، وهي الفتحة، سوى لينة ما قبل اآلخر، )يسع(لم يبقَ في ) ١( 
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لق على الزمـر المـذكورة   تُط نأعلى ، في هذا البحث، وقد اصطُلح
  ).الزمر األربع(أو ، )الزمر األربع للمرن(تسمية ، آنفاً

  

علـى  ، )الكلمات السبع(أن تُطلق تسمية على  كذلك اصطُلح -٢٣٩
  :الكلمات التاليه

؛ )١()يقضـي  -يسعى -القاضي -الخصمينِ -يكتب -الكاتب -حمدَأ(
كمـا  ، بزمره األربـع ، لمرنهذه الكلمات إنما تمثل كلمات اذلك أن 

وبخاصة الفصل الخاص بعالمـات  ، سيتبين من خالل الفصول التالية
  .)٢(اإلعراب

  

  تعيين الكلمات الخاضعة لإلعراب -٤
  

هـي  ، أن الكلمـات الخاضـعة لإلعـراب    لقد أصبح معلوماً -٢٤٠
  :الكلمات المرنة؛ وأن تلك الكلمات قد صنّفت في الزمر األربع التاليه

  

الفعـل   -٤، االسـم الهـين   -٣، الفعل اللين -٢، سم الليناال -١

إنما يقتضي ، وهذا يعني أن تعيين الكلمات الخاضعة لإلعراب .الهين
مـن  ، تحت كل من الزمر األربع للمرن المذكورة آنفاًتعيين ما يدخل 

  .كلمات
  

  :الكلمات التي تدخل تحت االسم اللين -أوالً -٢٤١
  :األسماء التاليه، اللينتدخل تحت زمرة االسم 

  

... حمـد َأ -حمدَأ... مثل... يقبل آخره حركتيناالسم الذي ) أ( -١ 
البناتُ -البنات ...الكاتباتُ -الكاتبات. 

______________________  
بدالً من ، أن يذكر أحد أشكال الكلمة المرنة، في هذا البحث، مما اصطُلح عليه) ١( 

كلمـة  ، مـثالً ، فيقال، يذكر أكثر أشكالها خفة، فالكلمة اللينةذكر جميع تلك األشكال؛ 
  ).يقضي(فيقال كلمة ، يذكر أكمل أشكالها بنية، والكلمة الهينة، )حمدَأ(
 .أنظر الفصل الخامس) ٢(
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المعتّل أن يكون هذا  ويقبل، )١(يشتمل على معتّل قبليواالسم الذي ) ب(

... البنـون -البنـين ... الكـاتبون  -الكـاتبين ... مثل... كسرياً أو ضمياً
نن -المصطفَيالمصطفَو.  

  ).االسم المكين(وتُطلق على كل من هذين االسمين تسمية 
 -الكاتـب ... مثـل ... يقبل آخره الحركات الـثالث االسم الذي ) أ( -٢

الكاتبِ -الكاتب.  
و أبل أن تكون هذه المدة فتحيـة  ويق، يكون آخره مدةواالسم الذي  )ب(

  . خيَأ -خُوَأ -خَاَأ... مثل... ضمية أو كسرية
  ).االسم األمكن(وتُطلق على كل من هذين االسمين تسمية 

  :ينالفعل اللالتي تدخل تحت ا الكلمات -اًنيثا -٢٤٢
أو هو المضارع الصحيح اآلخر، فعل واحد ،زمرة الفعل اللين يدخل تحت

  .يقرُأ -يقرْأ  –يقرَأ  - بيكتُ -يكتب -يكتب... مثل... المهموز اآلخر
  :الكلمات التي تدخل تحت االسم الهين -ثالثاً -٢٤٣
  :االسمان التاليان، تحت زمرة االسم الهين يدخل
، ويقبل أن يكون هذا المعتل ياء، يشتمل على معتّل قبلياالسم الذي  -١

المثنّـى  (الخصمان؛ ويدخل تحتـه   -الخصمينِ... مثل... أو مدة فتحية
  ). وشبهه

ويقبل أن يكون هـذا  ، كسرةيكون آخره معتالً مسبوقاً بالذي  االسم -٢

القاضي؛ وتُطلـق عليـه    -القاضي... مثل... المعتّل ياء أو مدة كسرية
  ).االسم المنقوص(تسمية 

__________________  
  .الواقع قبل آخر الكلمة، )بالقبلي( يقصد) ١( 
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  :دخل تحت الفعل الهينالكلمات التي ت -رابعاً -٢٤٤
  :األفعال الثالثة التاليه، الفعل الهين زمرة يدخل تحت

... أو محـذوفاً ، المضارع الذي يقبل أن يكون آخره مدة فتحية -١
  ). المضارع المقصور(يسع؛ ويسمى  -يسعى... مثل
ويقبـل أن  ، المضارع الذي يكون آخره معتالً مسبوقاً بكسرةو  -٢

 -يقْضي... مثل... أو محذوفاً، أو مدة كسرية، معتل ياءيكون هذا ال
  .يقْضِ -يقضي

ويقبـل أن  ، المضارع الذي يكون آخره معتالً مسبوقاً بضـمة و -٣

 -يـدعو ... مثل... أو محذوفاً، أو مدة ضمية، يكون هذا المعتل واواً
  .يدع -يدعو

  ).المنقوصارع المض(ن هذين المضارعين تسمية وتُطلق على كل م
  أهم الكلمات غير الخاضعة لإلعراب -٥

معلوماً أن الكلمات غير الخاضعة لإلعـراب هـي   لقد أصبح  -٢٤٥
، قبل اختتام هذا الفصل، وجدنا من المفيد أن نذكروقد . الكلمات الثابتة

  :وهي، أهم تلك الكلمات
  .الفتى -ليلى ...مثل، األسماء المقصورة -١
  .من -الذين ...مثل، واألسماء الموصولة -٢
  .ذَا -أوالء ...مثل، وأسماء اإلشارة -٣
  .  سعى -كَتَب ...مثل ،واألفعال الماضية -٤
  .اُكتُب -اسع ...مثل، وأفعال األمر -٥
  . آمين -هيهاتَ ...مثل، وأسماء األفعال -٦
  .نَا -نتُمَأ -نحن ...مثل، والضمائر -٧
  .لَم -لَن -من ...مثل ...وحروف المعاني -٨
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  خالصة الفصل األول -٦
  

  .قُسمت الكلمة إلى ثابت ومرن -١ -٢٤٦
  

وصنّفت كلمات المرن في  -٣  .  وقسم المرن إلى لين وهين -٢
  :أربع زمر

  

الفعـل   -٤، ًاالسم الهين -٣، ًالفعل اللين -٢، ًاالسم اللين -١ً
  .الهين

  

لى سبع كلمات مختـارة  ع) الكلمات السبع(وقد ُأطلقت تسمية  -٤
  .تمثل المرن بزمره األربع

  

وذلك بتعيين ما يدخل ، وتم تعيين الكلمات الخاضعة لإلعراب -٥
  .تحت كل من الزمر األربع من كلمات

  

وخُتم الفصل ببيان أهم الكلمات الثابتة وهي كلمات ال تخضع  -٦
  .لإلعراب
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  الفصل الثاني
  

  ليـالشكل األص
  

الشكل  يطرأ علىإن اإلعراب تغيير ، )٢٣٠(البند في، قلنا -٢٤٧
وقد خُصص هذا الفصل لتعريف الشكل األصـلي  . األصلي للمرن

  .وتعيينه
  

  تعيين الشكل األصلي -١
  

هو الشكل الذي ، في مصطلح هذا البحث، الشكل األصلي -٢٤٨
  .عند دخولها الجمله، تكون عليه الكلمة

  

  تعيين الشكل األصلي -٢
  

  :عيين الشكل األصلي للثابتت) أ( -٢٤٩
  

ومن المسلّم بـه أن  ، من المعلوم أن للثابت شكالً واحداً في الكالم
  .هذا الشكل الوحيد للثابت هو شكله األصلي

  
  :تعيين الشكل األصلي للين) ب( -٢٥٠

  
  .لقد عرفنا أن بعض أشكال اللين أكثر خفة من بعضها اآلخر



١٩٦ 
 

ينبغي العدول عن األقل ، ةفي معرض بناء الجمل، كذلك عرفنا أنه
  .)١(عمالً بقاعدة إيثار األخف، إلى األكثر خفّة،خفة

أي الشكل الـذي يـدخل بـه    ، وهذا يعني أن الشكل األصلي للين
  .هأكثر أشكاله خفهو ، الجملة

 -الكاتـب  -الكاتب: (ذات األشكال الثالثة) الكاتب(فنحو كلمة = 
  ).الكاتب(وهو ، فّةبشكلها األكثر ختدخل الجملة ، )الكاتبِ
  :تعيين الشكل األصلي للهين) جـ( -٢٥١

  .من المعلوم أن بعض أشكال الهين أكمل بنية من بعضها اآلخر
ينبغي العـدول  ، في معرض بناء الجملة، أنه، أيضاً، ومن المعلوم

  .)٢(عمالً بقاعدة حفظ االنتماء، عن األنقص بنية إلى األكمل بنية
أي الشكل الذي يـدخل بـه   ، صلي للهينالشكل األوهذا يعني أن 

  .هأكمل أشكاله بنيهو ، الجملة
-يقْـضِ  -يقضي: (؛ ذات األشكال الثالثة)يقضي(فنحو كلمة = 

  ).يقضي(وهو ، بشكلها األكمل بنيةتدخل الجملة ، )يقضي
في ضوء ما ، يمكن... قاعدة تعيين الشكل األصلي للمرن -٢٥٢

صياغة قاعدة تعيين الشـكل األصـلي   ، قينورد في البندين الساب
  :كما يلي، للمرن

  :قاعدة تعيين الشكل األصلي للمرن
  هو أكثر أشكاله خفّه؛... الشكل األصلي للين -١
  .هو أكمل أشكاله بنيه... والشكل األصلي للهين -٢

_____________________  
  ).١٥٦(نظر البندا) ١( 
   ).١٤٨ -١٤٧ -١٤٢(نظر البنودا) ٢(
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  أمثلة على الشكل األصلي للمرن -٣
  :أمثلة على الشكل األصلي للين -أوالً -٢٥٣ 

أكثـر  هـو  ، الشكل األصلي للكلمةأن ، في هذه األمثلة، ويالحظ

  .اللينذلك أن جميع الكلمات الواردة هنا من ، أشكالها خفة
  :للهينأمثلة على الشكل األصلي  -ثانياً -٢٥٤

  شكلها األصلي  أشكال الكلمة

  الخصمانِ -الخَصمينِ
يي -القاضالقاض  
  يسع -يسعى
يقْضقْضِ -يي -ييقض  
وعدي- عدو -ييدع  

  الخَصمينِ
يالقاض  
  يسعى
يقْضي  
ويدع  

أكمـل  هـو  ، الشكل األصلي للكلمةأن ، في هذه األمثلة، ويالحظ

  .الهينذلك أن جميع الكلمات الواردة هنا من ، ةأشكالها بني

  شكلها األصلي  أشكال الكلمة
  حمدَأ -حمدَأ

الكاتباتُ-الكاتبات  
البناتُ -البنات  

بينالكات- الكاتبون  

البنين-البنون  

نالمصطفَي- نالمصطفَو  
الكاتب- الكاتبِ -الكاتب  

يكتب- يكتب- يكتب  

  خيَأ -خُوَأ -خَاَأ

  حمدَأ

الكاتبات  

البنات  

بينالكات  

البنين  
نالمصطَفَي  

الكاتب  

يكتب  

    خَاَأ
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  خالصة الفصل الثاني -٤
  

، هو الشكل الذي تكون عليه الكلمة... الشكل األصلي -١ -٢٥٥
  .عند دخولها الجمله

  

  :تعيين الشكل األصلي -٢
  .هو شكله األصلي، الشكل الوحيد للثابت) أ(
  ،هأكثر أشكاله خفهو ... للينوالشكل األصلي  -١ )ب(

  ،أكمل أشكاله بنيههو  ...للهين و الشكل األصلي -٢
أمثلـة  ، )٢٥٤(و) ٢٥٣(في البنـدين ، وقد وردت، هذا -٣

 .على الشكل األصلي لكل من اللين والهين
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  الفصل الثالث
  

  انـرابيـالن اإلعـالمح
  

إن المحال من الكالم التي يلحق فيها ،)٢٣٠(في البند، قلنا -٢٥٦
  .اثنان، عرابالمرن اإل

  

  .وتعيينهما، وقد خُصص هذا الفصل لتعريف المحلين اإلعرابيين
  

  تعريف المحلين اإلعرابيين -١
  

الن من الكالم اللـذان  حالم، )بالمحلين اإلعرابيين(يقصد  -٢٥٧
  .يخضع المرن فيهما لإلعراب

  

؛ )المحل األول(على تسمية أحدهما ، في هذا البحث، وقد اصطُلح
  ).المحل الثاني(خر وتسمية اآل

  

  .هو المحل الذي يخضع فيه المرن كله لإلعراب... المحل األولو
  

دون ، المـرن  بعض هو المحل الذي يخضع فيه... المحل الثانيو
  .لإلعراب ،بعضه اآلخر

  

أن ، )٢٣٠(و) ٢٢٩(ممـا ورد فـي البنـدين   ، وقد عرفنا سـابقاً 
، ن اإلعرابيينفي المحلي، اإلعراب هو تغيير الشكل األصلي للمرن

  .أو في أحدهما
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  تعيين المحلين اإلعرابيين -٢
  :تعيين المحل األول -أوالً -٢٥٨

  :في الحاالت التاليه، تقع في المحل األولإنها ، يقال عن الكلمة
، )١(ولم يسبقها حرف مـن الحـروف الخمسـة   ، األسماءإذا كانت من  -١ً

 -وأخواتهـا أو اسماً لكان  -اًأو خبر -أو مبتدأ -أو نائباً له -فاعالً(ووقعت 
وقعت ؛ أو )أو منادى مفرداً علماً أو نكرة مقصودة -أو خبراً إلن وأخواتها
  .تابعاً ألحد هذه األسماء

أو فعـالً   -بعد لَم أو أخواتها(ووقعت ، األفعال المضارعةإذا كانت من  -٢ً
أو وقعت ، )بأو جواباً للطل -أو جواباً له -للشرط الذي أداته إن أو أخواتها

  .عالفتابعاً ألحد هذه األ
  :تعيين المحل الثاني -ثانياً -٢٥٩

  :في الحاالت التاليه، تقع في المحل الثانيإنها ، يقال عن الكلمة
أو بعد حرف من الحروف  -مضافاً إليه(ووقعت ، األسماءإذا كانت من  -١ً

روف كلّها ، وتسمى هذه الح)أو حروف القَسم )٢(ف التكميلوالخمسة أو حر
؛ )المحّل الثاني(، ألن االسم الذي يقع بعدها يعد واقعاً في )الحروف الثانوية(

  .أو وقعت تابعاً ألحد هذه األسماء
وال بعد أن  -في المحل األول(ولم تقع ، األفعال المضارعةإذا كانت من  -٢ً
  .عةاألفعال المضارتلك وال تابعاً ألحد  -)اهرة أو المضمرة وأخواتهاظال

______________________  
 -البـاء (وهـي  ، وحروف التوكيد األربعـة  -ب، )رب(الحرف  -أ: الحروف الخمسة هي) ١(

 -الذين هم لربهم يرهبـون  -وكفى باهللا ولياً: (في نحو المواضع التالية، )ومن -والكاف -والالم
  ).ما جاءنا من بشير -ءيه شليس كمثل

  .وأخواتها) في -على -عن -لىإ -من: (حروف التكميل هي) ٢(
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ـ  ،هذا -٢٦٠ ، المحـّل األول ، رابيينـولتوضيح الفرق بين المحلين اإلع
لـدى  ، )الكلمـات السـبع  ( الجدول التالي متضمناً تم تنظيم، والمحل الثاني

  :وقوعها في المحلين المذكورين
  الكلمات السبع لدى وقوعها في المحلين اإلعرابيين منجدول يتض

مرة
الز

  

مة الكل
بشكلها 
  األصلي

  الكلمة في المحل الثاني  الكلمة في المحل األول

لين
م ال
الس
ا

  

أحمد  
الكاتب  

)١ (جاء ...نا... أحمدعم  
)٣ (جاء ...نامع... الكاتب  

)٢ (دار ...هناك... أحمد  
)٤ (هناك... الكاتبِ... دار  

هين
م ال
الس
ا

  

  الخصمينِ
يالقاض  

)٥ (معنا... الخصمانِ... جاء  
)٧ (ي... جاءمعنا... القاض  

)٦ (نِ ...داريهناك... الخصم  
)٨ (ي ...دارهناك... القاض  

لين
ل ال

لفع
ا

  

٩(  يكتب (لم ...يكتب ...سعيد  )سوفْ) ١٠ ...يكتب ...خاِلد  

هين
ل ال

لفع
ا

  
  يسعى
ييقض  

  سعيد... يسع... لم) ١١(
  سعيد...ضِقْي... لم) ١٣(

  دخال ...يسعى.. .سوفَ) ١٢(
  دخال... ضيقْي... سوفَ) ١٤(

  :ما يلي، السابق) ٢٦٠(في جدول البند، ويالحظ -٢٦١
 قد ُأعربت في المحل األول، أن كال من الكلمات الثالث التالية - ١ً

  : فحسب
  ؛يسعى -الخصمينِ -حمدَأ
ولـم تخضـع   ، بقيت بشكلها األصـلي  ما في المحل الثاني فقدوأ

  .لإلعراب



٢٠٢ 
 

، في المحـل الثـاني  ، بعض كلمات المرن تخضعوهذا يعني أن 

  .دون بعضها اآلخر، لإلعراب
فـي المحـل   ،أن كال من الكلمات السبع قدخضعت لإلعراب -٢ً

في المحـل  ، جميع كلمات المرن قد خضعتوهذا يعني أن  األول

، إذ تمثل الكلمات السبع جميع كلمـات المـرن  ، لإلعراب، األول
  .)١(األربع بزمره

  تقسيم المرن إلى أحادي وثنائي - ٣

تقسـيم المـرن   ، في ضوء ما ورد في البند السابق، يمكن -٢٦٢
  .إلى أحادي وثنائي

... فحسـب ، في المحـل األول ، هو الذي يعرب... األحاديو -١
  .يسعى -الخصمينِ -حمدَأ... مثل
... بيينهو الذي يعرب في كال المحلـين اإلعـرا  ... الثنائيو -٢

جـدول   انظـر : يقضـي  -القاضـي  -يكتـب  -الكاتب... مثل
  ).٢٦٠(البند

  تعيين كلمات األحادي وكلمات الثنائي - ٤

  :تعيين كلمات األحادي -أوالً -٢٦٣
  :كل من الكلمات التاليه، األحادييدخل تحت 

 -الكـاتبين  -البنـين  -البنات -حمدَأ... مثل... االسم المكين -١
الكاتبات- نالمصطفَي.  

  .االثنَين -الخصمينِ... مثل... المثنى وشبهه -٢
  .يسعى... مثل... ورصالمضارع المق -٣

_____________________  
  )٢٣٩(أنظر البند) ١(
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  :تعيين كلمات الثنائي -ثانياً -٢٦٤
  :كل من الكلمات التاليه، يدخل تحت الثنائي

  .خَاَأ -الكاتب... مثل... االسم األمكن -١
  .القاضي ...مثل... واالسم المنقوص -٢
  .يكتب ...مثل... المضارع الصحيح اآلخرو  -٣
  .يدعو -يقضي ...مثل... المضارع المنقوصو  -٤

  :ما يلي، هنا، ومن الجدير بالمالحظة -٢٦٥
  ، وهو أحادي... حمدَأ... مثل... االسم المكين... أن كال من -١ً

  ، وهوثنائي... الكاتب... ثلم... واالسم األمكن
  .االسم اللينإنما يدخل تحت زمرة 

  ،وهو ثنائي... يكتب... مثل... أن المضارع الصحيح اآلخر -٢ً
؛ وهـذه الزمـرة خاليـة مـن     نالفعل الليإنما يدخل تحت زمرة

  .األحادي
ً٣- نِ..مثل..المثنّى وشبهه..من أن كاليوهو أحادي ..الخصم ،  

  ،وهو ثنائي... القاضي... مثل... واالسم المنقوص              
  .االسم الهينإنما يدخل تحت زمرة 

   ، وهو أحادي ..يسعى..مثل..المضارع المقصور..أن كال من -٤ً
  ،وهو ثنائي ..يقضي..مثل..والمضارع المنقوص              

  .الفعل الهينإنما يدخل تحت زمرة 
  .الخالية من األحادي، وحدها، اللين هي وهذا يعني أن زمرة الفعل
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  خالصة الفصل الثالث -٥
  

هما المحالن من الكالم اللذان ... المحالن اإلعرابيان -١ -٢٦٦
يعـرب فيـه   ، وهو المحـل األول ، وأحدهما. يعرب فيهما المرن
، يعرب فيه بعض المرن، وهو المحل الثاني، المرن كله؛ واآلخر
  .دون بعضه اآلخر

) ٢٥٨(فـي البنـدين  ، لين اإلعرابيينـتعيين كل من المح تم -٢
لتوضـيح الفـرق   ، جدول أمثلة، )٢٦٠(في البند، ونُظّم ؛)٢٥٩(و

  .بين المحلين
  ،هو الذي يعرب في المحل األول فحسب... األحادي -٣

  .هو الذي يعرب في كال المحلين اإلعرابيين... الثنائيو
ـ ، )٢٦٤(و) ٢٦٣(في البندين، تم -٤ ، ين كلمـات األحـادي  تعي

أن في كـل مـن زمـر    ، )٢٦٥(في البند، وتبين، وكلمات الثنائي
  .عدا الفعل اللين الذي يخلو من األحادي، المرن أحادياً وثنائياً
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  الفصل الرابع
  

  تعريف اإلعـــراب
  
  

  ينطوي اإلعراب على نقص خفة اللين -١
  

كال من أن ، )٢٦٠(في جدول البند، من الجدير بالمالحظة -٢٦٧
  ):٤(و) ٣(في الجملتين، )١(الشكلين المعربين

  

 جاء)هناك) الكاتبِ(دار  -معنا) الكاتب  
  

)(وهو ، أقل خفة من الشكل األصلي، )الكاتبِ(و) الكاتبالكاتب( ،
  ).١٦٠(البند... ألن الفتحة أخفّ من كل من الضمة والكسرة

  

فـي  ، )لكاتـب ا(وهذا يعني أن التغيير اإلعرابي الذي لحق كلمة 
الشكل األصلي نقص خفة قد انطوى على ، المحلين األول والثاني

  .لهذه الكلمة
لـى نقـص   اإلعراب ينطوي عإن ... األمر الذي يمكن القول معه

  .خفة اللين
  

  
____________  

 .عن الشكل األصلي، إلعراباب، الشكل المعرب هو الشكل المنقلب) ١( 
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 :ينينطوي اإلعراب على نقص بنية اله - ٢

أن ، )٢٦٠(في جدول البند، كذلك، ومن الجدير بالمالحظة -٢٦٨
) ١٣(في الجملتـين  ، )يقضي(و) يقضِ(ين كال من الشكلين المعرب

  ):١٤(و
  خالد) يقْضي(سوفَ  -سعيد) يقضِ(لم 

شكل مؤلـف  الألن هذا ،)يقْضي: (أنقص بنية من الشكل األصلي
) يقضي(و، من ستة) ضِيق(على حين يتألف ، من ثمانية أصوات
هذا يعني أن التغيير اإلعرابي الذي لحق كلمة و. من سبعة ال غير

)يقد انطوى على نقص بنيـة  ، في المحلين األول والثاني، )يقض
إن ... األمر الذي يمكن القـول معـه  . الشكل األصلي لهذه الكلمة

 .اإلعراب ينطوي على نقص بنية الهين

  على نقص الخفة أو البنيةاإلعراب تغيير ينطوي  - ٣

في ضوء ماورد في البندين السابقين، القول بـأن   يمكن، - ٢٦٩
فـي  ، بنية الهـين ، وخفة اللّينعلى نقص  اإلعراب إنما ينطوي

أمثلة البنـد  . . . ،حسب الحالالمحلين اإلعرابيين، أو في أحدهما
)٢٦٠.(  

  تعريف اإلعراب تعريفاً دقيقاً - ٤

ن المرن، ، أ)٢٦٢(، مما ورد في البند لوماًلقد أصبح مع - ٢٧٠
إذا كان ثنائيـاً،  ؛ وإذا كان أحادياً، ُأعرب في المحل األول فحسب

لـذلك أضـحى مـن    . .  .، األول والثانيُأعرب في كال المحلين
السابق، ) ٢٦٩(الممكن، في ضوء ماذُكر آنفاً، وما ورد في البند 
  :صياغة تعريف دقيق لإلعراب، على النحو التالي
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  :تعريف اإلعراب

هو نقص خفّة اللين؛ وبنية الهين؛ فـي المحـل   . . . اإلعراب 

  .األول لألحادي، وفي كال المحلين للثنائي

  جدول األمثلة الموضحة لتعريف اإلعراب - ٥
  :الكلمات السبعلقد نظّمنا، هنا، جدوالً،تظهر فيه  - ٢٧١

معرباً في ، الثنائي، ومعرباً في المحل األول فحسبمنها  األحادي

  .، وذلك توضيحاً لتعريف اإلعرابالمحلين
  جدول األمثلة الموضحة لتعريف اإلعراب

مرة
الز

  

وع  
الن

    

   الشكل
  في المحل الثانيمعربة الكلمة   الكلمة في المحل األول  األصلي

لين
م ال
الس
ا

  

  
  أحادي
  ثنائي
  

أحمد  
الكاتب  

جاء ...نا... أحمدعم  
جاء ...معنا... الكاتب  

. . . .  .  
الكاتبِ... دار ...هناك  

لين
ل ال

لفع
ا

  
. .  
  ثنائي

 . . .  
يكتب  

. . . . .  
  سعيد... يكتب... لم

. . . . .  
  خاِلد... يكتب... سوفَ

هين
م ال
الس
ا

  

  أحادي
  ثنائي

 الخصمينِ
 يالقاض 

معنا... الخصمانِ... جاء  
ي... جاءمعنا... القاض  

. . . . .  
ي... دارالقاض. ..هناك  

هين
ل ال

لفع
ا

  

  أحادي
  .ثنائي

  يسعى
ييقض  

  سعيد... يسع... لم
  سعيد...يقْضِ... لم

. . . . .  
  خالد... يقْضي... سوفَ
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  :ما يلي، في الجدول الوارد في البند السابق، ويالحظ، هذا -٢٧٢
 ...يسـعى  -الخصمينِ -حمدَأ ...أحادياًأن ما كان من المرن  -١

  ؛في المحل األول فحسبُأعرب قد 
 -القاضـي  -يكتب -الكاتب... ئياًثناوأن ما كان من المرن  -٢

يُأعرب في المحلين اإلعرابيينقد ... يقض.  
  :يلما ي، يالحظ في الجدول المذكور آنفاً، كذلك
قـد  ... يكتب -الكاتب - -حمدَأ... ناًليما كان من المرن  أن -١

    .يكتب -كتبي -الكاتبِ -الكاتب -حمدَأ... هُأعرب بنقص خفت
 -يسعى -القاضي -الخصمينِ... هيناًوأن ما كان من المرن  -٢

يي -الخصمانِ... ُأعرب بنقص بنيتهقد ... يقضالقاض-  ـعسي- 
  .يقضي -يقضِ

  .اإلمر الذي يؤكد صحة ما ورد في تعريف اإلعراب
  

  ل الرابعخالصة الفص -٦
  

وبنية ، تغيير ينطوي على نقص خفة اللين... اإلعراب -١ -٢٧٣
  .الهين
  :تعريف اإلعراب تعريفاً دقيقاً -٢

وبنية الهين؛ فـي المحـّل األول   ، هو نقص خفة اللين... اإلعراب
  .وفي كال المحلين للثنائي، لألحادي

  .صحة هذا التعريف، )٢٧١(وقد أكّدت أمثلة جدول البند
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  الفصل الخامس
  

  مـات اإلعــرابعال
  

  العالمات الخمس -١
  

، يتبين من االستقراء أن عالمات اإلعراب خمس ال غيـر  -٢٧٤
  :وهي

ً١- فـي  ، )١(األخيرة أو القبلية، وهو جعل اللينة السابغة... الضم
   :كما في نحو، من الجنس الضمي، الشكل األصلي

 الكاتب← الكاتب ...يكتب ← يكتب ...خَاَأ... البناتُ ← البنات   
  .المصطفَون ← المصطفَين... الكاتبون ← الكاتبين... خُوَأ ←

في الشكل ، ينة السابغة األخيرةلوهو جعل ال... الكسر -٢ً -٢٧٥
  :كما في نحو، من الجنس الكسري، األصلي
يَأ ← خَاَأ... الكاتبِ ← الكاتبخ.  
 فـي الشـكل  ، قلب حركـة اآلخـر  وهو ... التسكين -٣ً -٢٧٦

  :كما في نحو، إلى سكون، األصلي
يكتب ← يكتب.  

  
____________  

اللينة السابغة هي اللينة الفتحية أو الضمية أو الكسرية؛ واللينة تسمية تُطلق على ) ١(
  .كل من حرف العلة والعالمة والمدة؛ والقبلي ما وقع قبل اآلخر
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كمـا فـي   ، حذف آخر الشكل األصليوهو ... البتر -٤ً -٢٧٧
  :ونح

  .يدع ← يدعو... يقْضِ ← يقْضي... يسع ← يسعى
، الـواوي أو اليـائي   )١( قلب المثنـى وهو ... الغبن -٥ً-٢٧٨

إلى مدة مـن جـنس مـا    ، في الشكل األصلي، األخير أو القبلي

   :كما في نحو، قبلها
يي ← القاضالقاض ...يقْضي  ← يقْضي  

  .يدعو ←يدعو. ..الخَصمانِ ←الخصمينِ 
، )الخصمينِ(كلمة في ، القبلي) ي(أن المثنى المعتّل ، هنا، ويالحظ

  .من جنس الحركة الواقعة قبل تلك المده، قد قلب إلى مدة فتحية
  عالمات إعراب اللين وعالمات إعراب الهين -٢

  

  :من الجدير بالمالحظة ما يلي -٢٧٩
إال في األشكال ، أو التسكين الضم أو الكسرأنه ال يعثر على  -١ً

  :كما هو واضح فيما يلي، اللينةالمعربة للكلمات 
 -الكــاتبون -خُـو َأ -البنــاتُ -يكتُـب  -تــباالك... الضـم ) أ(

نالمصطفَو.  
  .خيَأ -تبِاالك... الكسر) ب( 
  .يكتب... التسكين) جـ( 
ـ ، البتر أو الغـبن أنه ال يعثر على  -٢ً بة رـإال في األشكال المع

  :كما هو واضح فيما يلي، الهينةللكلمات 
____________  

  ).ي(و) و(و) ي(مثل ، المثنى يتألف من حرف وعالمة)١( 
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 .يدع -ضِقي -عيس ...البتر) أ(

  .يدعو - انِالخصم -ضييق -القاضي ...الغبن) ب( 
وكل من الضـم والكسـر   ، بنقص الخفةإنما يعرب اللين ذلك أن 
إنما الهين وأن . ينطوي على نقص خفة الشكل األصلي، والتسكين
نطوي على نقـص  ي، والغبن وكل من البتر، بنقص البنيةيعرب 

  .بنية الشكل األصلي
للين إن ، في ضوء ما ورد في البند السابق، ويمكن القول -٢٨٠

؛ وإن والتسـكين  -والكسـر  -الضـم : هيثالث عالمات إعراب 
  .الغبنو ترالب: هماللهين عالمتي إعراب 

  

  عالمات اإلعراب في كل من الزمر األربع للمرن -٣
  

  ، )٢٧١(نـد بأمثلـة ال  ومن مراجعة، يتبين من االستقراء -٢٨١
  :ما يلي

… األول المحل... تُعرب في... االسم اللينأن كلمات زمرة  -١ً
كما ، بالكسر… المحل الثانيفي … منها الثنائيويعرب … بالضم

) الكاتبِ(دار  -معنا) الكاتب(جاء … التاليةهو واضح في الجمل 
  .معنا) أحمد(جاء ، هناك
… كلها مـن الثنـائي  و، الفعل اللينأن كلمات زمرة  -٢ً -٢٨٢

… المحل الثـاني وفي … بالتسكين. …المحل األول… تُعرب في
 -سعيد) يكتب(لَم … كما هو واضح في الجملتين التاليتين، بالضم
  .خالد)يكتب(سوف 
   المحل ...تُعرب في… االسم الهينأن كلمات زمرة  -٣ً -٨٣٢
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… الثـاني  المحـل فـي  ... منها الثنـائي ويعرب ... بالغبن ...األول
) القاضـي (جـاء  … كما هو واضح في الجمل التالية، أيضاً، بالغبن
  .معنا) الخصمانِ(جاء ، هناك) القاضي(دار  -معنا
المحـل  ... تُعرب فـي  .. .نالفعل الهيأن كلمات زمرة  -٤ً -٢٨٤

 .…المحـل الثـاني  فـي  ... منها الثنائيويعرب ... بالبتر... األول
سـوف   -سعيد) يقضِ(لَم … كما هو واضح في الجمل التالية، بالغبن

  .سعيد) سعي(لَم ، خالد)يقضي(
في ضوء ما ورد فـي البنـود األربعـة    ، ويمكن القول، هذا -٢٨٥
هـي  ، في كل من الزمر األربع للمرن، ابإن عالمات اإلعر، السابقة
  :كما يلي
  ةالزمر

  
  عالمة اإلعراب

  المحل األول في

  الثنائيعالمة إعراب 

  الثاني في المحل
  االسم اللين
 الفعل اللين

  االسم الهين
  الفعل الهين

الضم 

  التسكين
  الغبن
  البتر

  الكسر
الضم  
  الغبن
  الغبن

، في أي من الزمر األربع للمرن ،دّل االستقراء على أنه ال يوجدولقد 
إحداهما هي عالمة إعراب كلمـات  ، سوى عالمتين اثنتين لإلعراب

في المحل األول؛ واألخرى هي عالمة إعراب الثنـائي  ، تلك الزمرة
  :وأن هاتين العالمتين همافي المحل الثاني؛ ، من كلمات الزمرة

  ،في االسم اللين   ...الضم والكسر -١

  ،في الفعل اللين... مالتسكين والض -٢

  ،في االسم الهين  ... كلتاهما الغبن -٣

  .في الفعل الهين  ... البتر والغبن -٤
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  :العالمتان العليا والدنيا -٢٨٦
  :على ما يلي، في هذا البحث، لقد اصطُلح

في كل مـن الزمـر األربـع    ، )العالمة العليا(تُطلق تسمية  -١ً
  .المحل األولفي ، زمرةكلمات تلك ال على عالمة إعراب، للمرن

في كل مـن الزمـر األربـع    ، )العالمة الدنيا(تُطلق تسمية  -٢ً
التـي هـي مـن     كلمات تلك الزمرة عالمة إعرابعلى ، للمرن

  .في المحل الثاني، الثنائي
في كل مـن زمـر المـرن    ، ويمكن تعيين العالمتين العليا والدنيا

  ،في ضوء ما ذُكر آنفاً، األربع
  :التالي وذلك على النحو

  العالمتان العليا والدنيا  ةالزمر

  االسم اللين

  الفعل اللين

  االسم الهين

  الفعل الهين

والكسر -الضم، 

  ،والضم -التسكين

  ،كلتا العالمتين الغبن

  .الغبن -البتر

في كل من الزمر األربع ، ومن الجدير بالمالحظة أنه، هذا -٢٨٧
  :للمرن

، نقاصاً لخفة الكلمـة أو بنيتهـا  أشد إال توجد عالمة إعراب )أ(
  .من العالمة العليا، حسب الحال

، أقّل إنقاصاً لخفة الكلمة أو بنيتهـا وال توجد عالمة إعراب ) ب(
  .من العالمة الدنيا، حسب الحال

علـى  ) الـدنيا (وصـفة  ، على األولى) العليا(لذلك أطلقت صفة 
  .األخرى
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أن تُطلق على ، في المنطقهل يجوز : (( ولكن لسائل أن يسأل فيقول -٢٨٨
في ، وتسمية العالمة الدنيا، في زمرة االسم الهين، تسمية العالمة العليا، الغبن

  )).آن معاً؟
، )الغـبن (سـوى  ، والجواب أنه التوجد عالمة إعراب في زمرة االسم الهين

وألن الغبن هو عالمة اإلعراب لكلمات هذه الزمرة في المحـل األول مـن   
من ، توجد عالمة إعراب أشد منه إنقاصاً للبنية في تلك الزمرةوألنه ال ، جهة

  .للزمرة) العالمة العليا(فقد سمي ، جهة أخرى
ألنه عالمة إعراب الثنائي مـن أفـراد الزمـرة    ، )العالمة الدنيا(كذلك سمي 
وألنه ال توجد عالمة إعراب أقل منه ، من جهة، في المحل الثاني، المذكورة

  .من جهة أخرى، في تلك الزمرة، انقاصاً للبنية
  عالمة اإلعراب في الفعل أقوى من نظيرتها في االسم - ٤

من الجدير بالمالحظة أن عالمة اإلعراب في الفعل تكون أشد إنقاصاً  -٢٨٩
  :من نظيرتها في االسم؛ وفيما يلي بيان ذلك، حسب الحال، للخفة أو للبنية

  ،التسكينهي ... نالفعل الليفي ... العلياإن العالمة  -١
  ،الضمهي ... االسم اللينوفي 

  .والتسكين أشد إنقاصاً للخفة من الضم
  ،الضمهي ... الفعل اللينفي ... الدنياوإن العالمة  -٢

  ، الكسرهي ... االسم اللينوفي 
  .والضم أشد إنقاصاً للخفة من الكسر

  ،البترهي ... نالفعل الهيفي ... العلياوإن العالمة  -٣
  ،الغبنهي ... السم الهيناوفي 

  .والبتر أشد إنقاصاً للبنية من الغبن
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 الفعل واالسمفي ، العالمتين الدنْييينعما ذُكر سوى  وال يشذّ، هذا
ألن كلتا هـاتين  ، متساويتان في إنقاصهما للبنيةإذ هما ، نينالهي

  ).الغبن(العالمتين 
  

  خالصة الفصل الخامس -٥
ـ  -١ -٢٩٠ الضـم والكسـر   ... س هـي عالمات اإلعراب خم

  .في الهين، والبتر والغبن، في اللين، والتسكين
، عالمة عليـا ، ولكل من الزمر األربع للمرن عالمتا إعراب -٢

وهي عالمة اإلعراب لكلمات الزمرة في المحل األول؛ وعالمـة  
وهي عالمة إعراب الثنائي من أفراد الزمـرة فـي المحـل    ، دنيا

  .الثاني
الضم والكسـر؛  ... في االسم اللين... العليا والدنياوالعالمتان  -٣

كلتـا  ... وفي االسم الهـين ، التسكين والضم... وفي الفعل اللين
  .البتر والغبن... العالمتين الغبن؛ وفي الفعل الهين

تكـون  ، ويجدر بالمالحظة أن عالمة اإلعراب في الفعل، هذا -٤
ذلـك سـوى    وال يشـذّ عـن  ، أقوى وأشد من نظيرتها في االسم

، ألنهما سواء في القوة، العالمتين الدنْييين في االسم والفعل الهينين
  .إذ إن كلتيهما الغبن
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  الفصل السادس
  

  القاعدة العامة لإلعـراب
  

  :ما يلي، مما ورد في الفصول السابقة، لقد أصبح معلوماً -٢٩١
  .إعراب إال للمرن أنه ال -١ً
  .إال في المحل األولأن المرن ال يعرب كله  -٢ً
ً٣- بـل للثنـائي   ، عرب في المحل الثانيأن المرن األحادي ال ي

  .وحده اإلعراب في ذلك المحل
أن إعراب المرن في المحل األول يكـون بالعالمـة العليـا     -٤ً

  .لزمرته
ي في المحل الثاني يكـون بالعالمـة   أن إعراب المرن الثنائ -٥ً

  .هتلزمرالدنيا 
هي كما ، في الزمر األربع للمرن، العليا والدنيا أن العالمتين -٦ً

  :يلي
  ،الضم والكسر... زمرة االسم اللين) أ( 

  ،التسكين والضم... فعل اللينلوزمرة ا) ب(

  ،الغبن... وزمرة االسم الهين) جـ(

  .البتر والغبن... وزمرة الفعل الهين) د(
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  :ما ذُكرالً يتضمن توضيحاً لووقد نظّمنا فيما يلي جد، هذا -٢٩٢
  جدول األمثلة الموضحة لقاعدة اإلعراب

مرة
الز

  

وع  
الن

  

 الشكل

  للمرن األصلي

 في المحل األولالمرن

  معرباً بالعالمة العليا

  في المحل الثانيالمرن الثنائي 

  معرباً بالعالمة الدنيا

لين
م ال
الس
ا

 

  أحادي
  ثنائي

  حمدَأ
الكاتب  

َأ... جاءنا... حمدعم  
جاء ...معنا... الكاتب  

 . . . . .  
الكاتبِ... دار ...هناك  

لين
ل ال

لفع
ا

  

. .  
  ثنائي

 . . .  
يكتب  

. . . . .  
  سعيد... يكتب... ملَ

. . . . .  
  دخال... يكتب... سوفَ

هين
م ال
الس
ا

 

  أحادي
  ثنائي

  الخصمينِ
 يالقاض  

جاء ...معنا... انِالخصم  
ي... جاءمعنا... القاض  

. . . . .  
  هناك... القاضي... ردا

هين
ل ال

لفع
ا

 

  أحادي
  ثنائي

  يسعى
يقضي  

  سعيد... يسع... لم
  سعيد...يقْضِ... لم

. . . . .  
  خالد... يقْضي... سوفَ

  :ما يلي، السابق) ٢٩٢(في جدول البند، ويالحظ -٢٩٣
        بالعالمـة العليـا  ؛ المحـل األول فـي  ، قد ُأعرب المرنأن  -١

  .                       رة التي ينتمي إليهاللزم
بالعالمـة  ، المحل الثـاني في ، قد أعرب المرن الثنائيوأن  -٢

  .       للزمرة التي ينتمي إليها الدنيا
  صياغة قاعدة اإلعراب -١

صياغة  ،في ضوء ما ورد في البنود الثالثة السابقة، يمكن -٢٩٤
  : و التاليعلى النح، نص القاعدة العامة لإلعراب
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  :قاعدة اإلعراب
بالعالمة العليا للزمرة التي ينتمي ، يعرب المرن في المحل األول

بالعالمـة الـدنيا   ، إليها؛ ويعرب المرن الثنائي في المحل الثاني
  .للزمرة التي ينتمي إليها

، على أن بوسعنا اعتماد نص للقاعـدة أكثـر اختصـاراً    -٢٩٥
  :وذلك

المرن الواقع في المحـل  (على ، )ن األولالمر(بإطالق تسمية ) أ(
المرن الواقع فـي المحـل   (على ، )المرن الثاني(وتسمية ، )األول
  ؛ )الثاني

محـل  ، )الـدنيا  العالمة(و) العلياالعالمة (وبإحالل عبارتي ) ب(
العالمة الـدنيا  (و، )العالمة العليا للزمرة التي ينتمي إليها(عبارتي 

  ).للزمرة التي ينتمي إليها
  :كما يلي، وبذلك يصبح النص المعتمد لقاعدة اإلعراب

 :قاعدة اإلعراب
المرن الثاني الثنائي و ،يعرب المرن األول بالعالمة العليا

 .بالعالمة الدنيا
  هبعض مزايا قاعدة اإلعراب المكتشف -٢

نـذكر  ، مزايا كثيـرة ، هذه، إن لقاعدة اإلعراب المكتشفة -٢٩٦
  :منها ما يلي

تشمل بحكمها جميـع الكلمـات الخاضـعة     ة عامةقاعدأنها  -١
عن تلك القواعـد الجزئيـة   ، من ثم، وتغني، لإلعراب في العربية

ـ ... النحو كتب التي تمأل بطون المتعددة نقض ظهـور أهـل   وتُ
  .هالناشئة منهم والمبتدئين خاص، العربية
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وهـو أن اإلعـراب   ، دقيق وواضح، بنيت على تعريف لإلعرابأنها  -٢
وفـي كـال   ، في المحل األول لألحادي، وبنية الهين، خفة اللين نقص من

  .المحلين للثنائي
وهو أكثر ، إنما يلحق الشكل األصلي للمرن، هذا، وأن نقص الخفة أو البنية

  .هوأكمل أشكال الهين بني، أشكال اللين خفة
مـن اختصـار   ، كما سنرى في الفصل التالي، لقد مكّن تطبيق القاعدة -٣

نموذجاً إلـى   أربعينمن نحو ، اذج المستعملة في إعراب الكلماتعدد النم
  .نماذج ال غير ثمانية

، لمعلمين والمتعلمينوفي هذا ما فيه من توفير للجهد والوقت والنفقة على ا
  .على حد سواء، وعلى خبراء البرمجة الحاسوبيين والمعلوماتيين

بـه عـن تلـك    تغني علـم النحـو وطالّ  أن قاعدة اإلعراب المكتشفة  -٤

لما يكتنفها مـن  ، المتداولة في علم النحو، المصطلحات اإلعرابية الشائكة
 -والجـزم  -والجـر  -والنصب -الرفع(مثل مصطلحات ، إبهام وغموض

وإنابة الفتحة  -والعامل المعنوي -واإلعراب المحلي -واإلعراب التقديري
، حاتهها مـن مصـطل  وما شاب، )وإنابة الكسرة عن الفتحة -عن الكسرة

  ...على الكثيرين فهمهابل يتعذّر ، يصعب
مما ُألصق به مـن  ، صك البراءة، لعلم اإلعراب، تقدم القاعدة الجديدة -٥

  .تهمة التكلف والتعقيد
نظريـة  (،والنظرية اإلعرابية التي بنيت عليها، تحّل القاعدة المكتشفة -٦

وفة فـي النحـو   المعر) نظرية العوامل اإلعرابية( محّل ،)العامل البالغي
، والتي أعيا النحاة تدارك ثغراتها، الحافلة بالثغراتتلك النظرية ، المتداول

  ...على مر العصور
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دلـيالً قويـاً علـى    ، )١()القديمة(تقيم قاعدة اإلعراب الجديدة  -٧
ودقـة   ،صرح لغتنا المجيـدة ، روعة النظام الذي شيد على أسسه

  .لناشئة لغتهم األممما يحبب إلى ا، ذلك النظام وإحكامه
  

  خالصة الفصل السادس -٣
  

صـياغة القاعـدة العامـة    ، في هـذا الفصـل  ، لقد تمت -٢٩٧
  :بالنص التالي، لإلعراب

  

والمـرن الثـاني الثنـائي     ،يعرب المرن األول بالعالمة العليا ((

  )) بالعالمة الدنيا
  

  .وجرى تعداد بعض مزاياها
  
  
  
  
  
  

_____________  
وتأتي جدتها من كونها لم تُكتشف إال في مطلع هذا ، ه قديمة قدم اللغةالقاعدة هذ) ١( 

  .تاريخ صدور هذا الكتاب، الخامس عشر، القرن الهجري
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  الفصل السابع
  

  رابـتبسيط اإلع
  

  أنـه  ، مما ورد في الفصـول السـابقة  ، لقد أصبح معلوماً -٢٩٨
  :ال إعراب للمرن إال في إحدى الحاالت التاليه

  

المحـل  (ووقوعـه فـي   ، )االسم اللين(الة كونه من زمرة ح -١

... بالضـم ... ويعرب، )لين أول(إنه ، عندها، ويقال عنه، )األول
  .معنا) الكاتب(جاء ... في زمرة االسم اللين، )العالمة العليا(وهو 

  

ووقوعـه فـي   ، )االسم اللـين (من زمرة ئياً ثناوحالة كونه  -٢
... ويعـرب ، )ثنـائي  لين ثـانٍ (نه إنه ويقال ع، )المحل الثاني(

 دار... في زمرة االسـم اللـين  ، )دنياالعالمة ال(وهو ... بالكسر
  .هناك) الكاتبِ(
  

المحـل  (ووقوعه فـي  ، )الفعل اللين(وحالة كونه من زمرة  -٣

وهـو  ... تسكينبال... ويعرب، )أوللين (ويقال عنه إنه ، )ولاأل
  .سعيد) يكتب(لم ... اللين لفعفي زمرة ال، )العلياالعالمة (
  

  المحل(ووقوعه في ، )الفعل اللين(وحالة كونه من زمرة  -٤
  وهو... ضمبال... ويعرب، )١()لين ثانٍ(ويقال عنه إنه ،) الثاني

_____________________  
  .ألن جميع أفراد هذه الزمرة من الثنائي، هنا ال نقول عن الفعل اللين إنه ثنائي) ١(
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  .خالد) يكتب(سوف ... اللين الفعلفي زمرة ، )مة الدنياالعال( 
المحـل  (ووقوعه فـي  ، )هيناالسم ال(وحالة كونه من زمرة  -٥

وهـو  ... غبنالب... ويعرب، )ين أوله(إنه  ويقال عنه، )األول
  .معنا) القاضي(جاء ... ينهفي زمرة االسم ال، )العالمة العليا(
ووقوعـه فـي   ، )االسم الهـين (ة من زمر ثنائياًوحالة كونه  -٦
... ويعـرب ، )ثنـائي  ين ثـانٍ ه(ويقال عنه إنه ، )المحل الثاني(
ـ في زمرة االسم ال، )العالمة الدنيا(وهو  ،أيضاً ...غبنبال ... ينه

 ي(دارهناك) القاض.  
المحـل  (ووقوعه فـي  ، )الفعل الهين(وحالة كونه من زمرة  -٧

ـ ... ويعرب، )هين أول(ويقال عنه إنه ، )األول وهـو  ... بترالب
  .سعيد) يقضِ(لم ... الهين الفعلفي زمرة ، )العالمة العليا(
ووقوعـه فـي   ، )الفعل الهـين (من زمرة  ثنائياًوحالة كونه  -٨
... ويعـرب ، )ثنـائي  هين ثـانٍ (ويقال عنه إنه ، )المحل الثاني(
 سـوفَ ... الهين فعلفي زمرة ال، )العالمة الدنيا(وهو ... الغبنب
  .خالد) يقضي(

  حاالت إعراب المرن - ١

تعداد حـاالت  ، في ضوء ما ورد في البند السابق، يمكن -٢٩٩
  :على النحو التالي، وهي ثماني حاالت، إعراب المرن

مضموم   ...اسم لين أول -١

مسكَّن      ...فعل لين أول -٣

مغبون    ... اسم هين أول -٥

   مبتور  ... فعل هين أول -٧

  ثنائي مكسور اسم لين ثانٍ-٢

  مضموم فعل لين ثانٍ -٤

  ونثنائي مغب اسم هين ثانٍ -٦

 .ثنائي مغبون فعل هين ثانٍ -٨
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  هالنماذج اإلعرابي -٢
  

في ، أنه أصبح بوسعنا، يتبين مما ذُكر في البندين السابقين -٣٠٠
، تبسـيط اإلعـراب  ، ظل قاعدة اإلعراب المكتشفة في هذا البحث

لتُسـتعمل فـي   ، عرابية الثمانية التاليةاإلعلى النماذج  رقتصاواال
وذلك ، في العربية، إعراب جميع الكلمات التي تظهر بشكل معرب

  :على النحو التالي
  :نموذج إعراب االسم اللين األول -١

  :معنا) الكاتب(جاء ...في نحو جملة
ألنه لين أول، فاعل مضموم... الكاتب.   

  :اللين الثاني الثنائياالسم  نموذج إعراب -٢
  :هناك) الكاتبِ(دار ... في نحو جملة

  .ثنائي ألنه لين ثانٍ، مضاف إليه مكسور.. .الكاتبِ
  :األول نموذج إعراب الفعل اللين -٣ -٣٠١

  :سعيد) يكتُب(لم ... في نحو جملة
ألنه لين أول، مضارع مسكّن... يكتب.  
  :نموذج إعراب الفعل اللين الثاني -٤

  :خالد) يكتب(سوفَ ... في نحو جملة
  .ألنه لين ثانٍ، مضارع مضموم... بيكت

  :نموذج إعراب االسم الهين األول -٥ -٣٠٢
  :معنا) القاضي(جاء ... في نحو جملة

  .ألنه هين أول، فاعل مغبون... القاضي
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  :نموذج إعراب االسم الهين الثاني الثنائي -٦
  

  :هناك) اضيالق(دار ... في نحو جملة 
  .ثنائي ألنه هين ثانٍ، مضاف إليه مغبون... القاضي

  

  :نموذج إعراب الفعل الهين األول -٧ -٣٠٣
  

  :سعيد) يقْضِ(لم ... في نحو جملة  
  

  .ألنه هين أول، مضارع مبتور... يقْضِ
  

  :نموذج إعراب الفعل الهين الثاني الثنائي -٨
  

  :خالد) يقضي(سوف ... في نحو جملة   
  

  .ثنائي ألنه هين ثانٍ، مضارع مغبون... يقضي
  

  :إلى ما يلي، هنا، ومن المفيد أن نشير -٣٠٤
  

أن ، أنه لم يذكر في النموذج الرابع الخاص بالفعل اللين الثاني -١ً
وجميع ، ألن زمرة الفعل اللين خالية من األحادي، هذا الفعل ثنائي

  .من الثنائي، من ثم، أفرادها
  

، هو عالمة اإلعراب الوحيدة في زمرة االسم الهينأن الغبن  -٢ً
  .الغبن، في هذه الزمرة، العليا والدنيا، لذلك كانت كلتا العالمتين

  

فيما يلي جدوالً يشـتمل علـى النمـاذج     وقد نظّمنا، هذا -٣٠٥
  :هياإلعرابية الثمان
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  هجدول يشتمل على النماذج اإلعرابية الثماني

مرة
الز

يها  
 عل
ثال
م

  

المحل 
  عرابيالا

الشكل 
    النموذج اإلعرابي  المعرب

لين
م ال
الس
ا

  

تب
لكا
ا

  

  األول
  الثاني

الكاتب  
  الكاتبِ

  ألنه لين أول، مضموم
  ثنائي ألنه لين ثانٍ، مكسور

١  
٢  

لين
ل ال

لفع
ا

  

تب
يك

  

  األول
  الثاني

يكتب  
يكتب  

  ألنه لين أول، مضارع مسكّن
  ألنه لين ثانٍ، مضارع مضموم

٣  
٤  

هين
م ال
الس
ا

  

القا
يض  

  األول
  الثاني

  القاضي
  القاضِي

  ألنه هين أول، مغبون
  ثنائي ألنه هين ثانٍ، مغبون

٥  
٦  

هين
ل ال

لفع
ا

  

يض
يقْ

  

  األول
  الثاني

  يقْضِ
  يقْضي

  ألنه هين أول، مبتورمضارع 
  ثنائي ألنه هين ثانٍ، مغبونمضارع 

٧  
٨  

  :ما يلي، في هذا الجدول، ومن الجدير بالمالحظة -٣٠٦
، قد ُأعرب المرن األول، في كل من الزمر األربع للمرن، هأن -١ً

بالعالمـة  ، بالعالمة العليا للزمرة؛ وُأعرب المرن الثاني الثنـائي 
  .وذلك وفقاً لنص قاعدة اإلعراب، الدنيا لها

ومـن  ، أن ثمة فراغاً في أول كل نمـوذج إعرابـي لالسـم    -٢ً
 -فاعـل (: سـم ا الفراغ إنما يمأل بذكر وظيفـة اال ذالواضح أن ه

  .حسب الحال، )...الخ -مضاف إليه -مبتدأ
إلى التنويه بـأن  ، في النماذج الخاصة باألسماء، أنه لم يحتج -٣ً

  .االسم يغني عن ذلكوظيفة وذلك ألن ذكر ، )اسم(الكلمة 
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في النماذج الخاصة بالمحـل   ،)ثنائي( أنه قد حرص على ذكر كلمة -٤ً
فـي   ،ذلك أنه ال إعراب ،فعل اللينلخاص باعدا النموذج الرابع ال ،الثاني

وهـي   ،وأن جميع أفراد زمرة الفعـل اللـين   ،لغير الثنائي،المحل الثاني
  .من الثنائي اآلخر ةوالمهموز ،األفعال المضارعة الصحيحة اآلخر

 -والبتر -والتسكين -والكسر -الضم: (بالعالمات الخمس، أنه أمكن -٥ً

  :وذلك على النحو التالي، بية الثمانيةتغطية النماذج اإلعرا، )والغبن
  :هما، تغطية نموذجين اثنين... بالضم... تمت) أ(
  .الفعل اللين الثانيونموذج  -االسم اللين األولنموذج  
  .االسم اللين الثاني الثنائيتغطية نموذج ...بالكسر...وتمت )ب(
  .الفعل اللين األولتغطية نموذج ... بالتسكين... وتمت) جـ(
  .الفعل الهين األولتغطية نموذج ... بالبتر... وتمت) د(
  :تغطية ثالثة نماذج هي... بالغبن... وتمت )هـ(

ونموذج  -االسم الهين الثاني الثنائيونموذج  -األول الهين االسمنموذج 
  .الفعل الهين الثاني الثنائي

  أمثلة على إعراب األحادي -٣
، أن إعراب األحادي، فصلفي ختام هذا ال، من الجدير بالمالحظة -٣٠٧

، إنما يتم وفق النموذج ذاته الذي يعرب بمقتضاه الثنائي، في المحل األول
  :وذلك في كل من الزمر الثالث التاليه

 ،الخصـمينِ ... مثـل ، واالسم الهين -٢، احمد... مثل، االسم اللين -١
  .يسعى... مثل، والفعل الهين -٣

فـي  ،ية إعراب كّل من هذه الكلمات الـثالث وقد أوردنا فيما يلي بيان كيف
  :المحل األول
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  :معنا) أحمد(جاء  ...في نحو جملة -١
  .)١()١(النموذج ... ولأألنه لين ، فاعل مضموم... حمدَأ
  :معنا) الخصمانِ(جاء ... وفي نحو جملة -٢

  .)١()٥(النموذج ... ألنه هين أول، فاعل مغبون... الخصمانِ
  :سعيد) يسع(لم  ...وفي نحو جملة -٣

عس١()٧(النموذج ... ألنه هين أول، مضارع مبتور... ي(.  
أنه ال يوجد أحادي في زمرة الفعل اللـين؛  ، هنا، وغني عن البيان

  .وأن إعراب األحادي إنما يكون في المحل األول فحسب
  خالصة الفصل السابع -٤

لقد مكّنت قاعدة اإلعراب المكتشفة مـن اختصـار عـدد     -٣٠٨
، من أربعين إلـى ثمانيـة  ، لنماذج المستعملة في إعراب الكلماتا

  .وفي هذا ما فيه من تبسيط لإلعراب
جدول يشتمل على النماذج اإلعرابيـة  ، )٣٠٥(في البند، وقد نُظّم
  .الثمانية

فـي  ، ووردت بعض المالحظات المفيدة حول النماذج اإلعرابيـة 
ي فـي  كما وردت أمثلـة علـى إعـراب األحـاد    ). ٣٠٦(البند
  ).٣٠٧(البند
الجمـل  كلمـات  وسنأتي بأمثلة تطبيقية تبين كيفية إعـراب  ، هذا

  .وذلك في الفصل الحادي عشر، وفق النماذج اإلعرابية، المختلفة
__________________________  

  ).٣٠٥(انطر جدول البند ) ١( 
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  الفصل الثامن
  

  حاالت ظهور الكلمة بشكلها األصلي
  

أنه ال إعراب ، لقد أصبح معلوماً من نص قاعدة اإلعراب -٣٠٩
  .وللمرن الثنائي في المحل الثاني، إال للمرن في المحل األول

أو حـاالت ظهـور الكلمـة    ، حاالت عدم اإلعرابوهذا يعني أن 
  :بشكلها األصلي هي

  

  .أي من الثابت، حالة كون الكلمة من غير المرن -١ً
  

  .ووقوعها خارج المحلين اإلعرابيين، المرنحالة كونها من  -٢ً
  

  .ووقوعها في المحل الثاني، حالة كونها من المرن األحادي -٣ً
  

  .ونورد فيما يلي أمثلة على كل من هذه الحاالت الثالث
  

  :أمثلة على ظهور الثابت بشكله األصلي -٣١٠
ألن اإلعـراب  ، من المعلوم أن الثابت ال يظهر بشكل معرب أبداً

، بحكم طبيعة بنيته، والشكل األصلي للثابت، للشكل األصلي تغيير
  :واألمثلة التالية توضح ما ذُكر. ال يقبل التغيير
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  .فاعل ثابت... الفتى)... الفتى(جاء ... في نحو جملة -١
  .مضاف إليه ثابت.. الفتى.. هناك) الفتى(دار .. وفي نحو جملة
  .مغعول به ثابت.. لفتىا.. هنا) الفتى(رأيتُ .. وفي نحو جملة

  .فاعل ثابت.. سيبويه.. معنا) سيبويه(جاء.. وفي نحو جملة -٢
  .ثابت مضاف إليه.. سيبويه.. كهنا)سيبويه(دار.. وفي نحو جملة
  .مفعول به ثابت ..سيبويه ..هنا )سيبويه(رأيتُ .. وفي نحو جملة

  .ض ثابتفعل ما... سعى... خالد) سعى... (وفي نحو جملة -٣
  . فعل ماض ثابت... كَتَب... خالد) كَتَب... (وفي نحو جملة
  .فعل أمر ثابت... اكتب... يا سعيد) اكْتُب... (وفي نحو جملة
  .فعل أمر ثابت... اسع... يا سعيد) اسع... (وفي نحو جملة

  اسم ... هيهاتَ... هيهاتْ) هيهاتَ(ولكن ... وفي نحو جملة -٤
   .بتفعل ماض ثا

  .ظرف مكان ثابت..حيثُ..نْتَْأ) حيثُ(ابقَ .. وفي نحو جملة -٥
  .مضاف إليه ثابت.. من.. هذه؟) من(دار .. وفي نحو جملة

 )١(أمثلة على ظهور المرن الواقع خارج المحلين اإلعرابيين -٣١١

  :بشكله األصلي

ـ ، )٣٠٩(في البند، قلنا ا إن إحدى الحاالت الثالث التي تظهر فيه
ووقوعها خـارج  ، حالة كونها من المرن، الكلمة بشكلها األصلي
  .المحلين اإلعرابيين

  
____________  

  .)الطليق(صفة ، قد تطلق على االسم أو الفعل الواقع خارج المحلين) ١(
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  :واألمثلة التالية توضح ما ذُكر
  .مفعول به طليق...أحمد...هنا) أحمد(رأيتُ ...في نحو جملة -١
مفعول بـه  ...الكاتب...هنا) الكاتب(رأيتُ ...نحو جملةوفي  -٢

  .طليق
  ليقمفعول به ط..القاضي..هنا)القاضي(رأيتُ..وفي نحو جملة -٣
... الخصـمينِ ... هنـا ) الخصمينِ(رأيتُ ... وفي نحو جملة -٤

  .مفعول به طليق
مضـارع   ...يكتـب  ...عـامر ) يكتب(لن  ..وفي نحو جملة -٥

  .طليق
مضـارع   ...يسـعى  ...عامر) يسعى(لن  ...في نحو جملةو -٦

  .طليق
مضـارع   ...يقضي ...عامر) يقضي(لن ...وفي نحو جملة -٧

  .طليق
أمثلة على المرن األحادي الواقع في المحل الثاني بشـكله   -٣١٢

  :األصلي
إن إحدى الحاالت الثالث التي تظهر ، )٣٠٩(في البند، أيضاً، قلنا
، حالة كونها مـن المـرن األحـادي   ، بشكلها األصلي ةالكلم فيها

  :واألمثلة التالية توضح ما ذُكر. ووقوعها في المحل الثاني
مضاف إليـه  ... حمدَأ... هناك) أحمد( دار... في نحو جملة -١
  .أحادي ثانٍ
ـ الخَ... هنـاك ) الخصمينِ(دار  ...وفي نحو جملة -٢ نِصيم ...

  .أحادي مضاف إليه ثانٍ
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مضارع ... يسعى... خالد) يسعى(سوفَ  ...وفي نحو جملة -٣
  .ثان أحادي

  :ما يلي، هنا، ومن الجدير بالمالحظة -٣١٣
إلى ذكر عالمـة  ، تحتاج، أن الكلمة التي تظهر بشكل معرب) أ(

  .وبيان سبب ظهور هذه العالمة فيها، إعرابها
إلى شيء  ال تحتاج، وأن الكلمة التي تظهر بشكلها األصلي) ب( 

مما ذُكر آنفاً؛ ذلك أن في عدم وجود إحدى عالمـات اإلعـراب   
  .داللة كافية على أنها باقية بشكلها األصلي، في الكلمة، الخمس

  :األمر الذي نرى معه ما يلي
حسـب  ، أو نوعهـا ، االكتفاء بذكر وظيفة الكلمة في الجملة -١ً

اسم مـا  في حالة ظهورها بشكلها األصلي؛ كأن نقول عن ، الحال
، )فاعل(إنه ، وظاهر بشكله األصلي، واقع في المحل األول فاعالً

  .دون ذكر أي شيء آخر
ينبغي عدم االكتفاء بذكر ، في حالة ظهور الكلمة بشكل معرب -٢ً

بل يضاف إلى ذلك بيان عالمة ، حسب الحال، نوعها أو وظيفتها
ن اسم وتعليل سبب وجود تلك العالمة؛ كأن نقول ع، اإلعراب فيها

فاعـل  (إنـه  ، ومعرب بالضم، مرن واقع في المحل األول فاعالً
  ).ألنه لين أول، مضموم
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  خالصة الفصل الثامن
  :تظهر الكلمة بشكلها األصلي في ثالث حاالت -٣١٤

  .الثابتحالة كونها من  -١ً
  .خارج المحلينووقوعها ، المرنحالة كونها من  -٢ً
  .المحل الثانيوقوعها في و، المرن األحاديحالة كونها من  -٣ً

  

، وبينا أنه يمكن، وقد أوردنا أمثلة على كل من الحاالت المذكورة
االكتفاء بـذكر  ، في الكلمة التي تظهر في الجملة بشكلها األصلي

  .حسب الحال، نوعهاأو  وظيفتها
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  الفصل التاسع
  

  ارضــالشكل الع
  
  

  تعريف الشكل العارض -١
  

الشكل ، في مصطلح هذا البحث، )بالشكل العارض(يقصد  -٣١٥

تخلصـاً مـن   ، الذي يحّل محل الشكل األصلي أو الشكل المعرب

  .عيب عارض
  :لتوضيح هذا التعريف، ونورد فيما يلي بعض األمثلة

على الشكل العارض الحاّل محل الشـكل األصـلي    -المثال األول

  :للثابت
تنشـأ   ،)عـرفَ (بالفعل الماضي ، )نَا(لدى اتصال ضمير الفاعل 

نَا (عيب االلتباس بين ، ويظهر مع نشوئها، )عرفَنَا(الصيغة التالية 
فهم من تلك الصيغة ما إذا كنا نحن إذ ال ي، )نَا المفعول(و، )الفاعل
  ).عرفَنَا(أم أن شخصاً ما هو الذي ، )عرفْنا(الذين 

عمد أهل اللغة إلـى إحـالل   ، وللتخلص من هذا العيب العارض
، )عرفَنَـا (فـي صـيغة   ، )عـرفَ (محّل الشكل ، )فْعر( لالشك

  .وزال االلتباس، )عرفْنا(فأصبحت هذه الصيغة 
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إذ حـّل محـل   ، شكل عـارض هو ، )عرفْنا(في صيغة ، )عرفْ(فالشكل 
يـب  عالـذي هـو   ، تخلصاً من العيب العارض، )عرفَ(الشكل األصلي 

  .االلتباس
 عيب عارض،هو )عرفَنا(صيغةومن الواضح أن عيب االلتباس في ال

  .، لما ظهر ذاك العيب)عرفَ(، بالفعل )نا(ألنه لوال اتصال الضمير 
على الشكل العارض الحاّل محـل الشـكل    -المثال الثاني -٣١٦

  :األصلي للمرن
لـن  (، في جملـة  )تكتب(لدى اتصال مدة الجماعة بالفعل المضارع 

وا: (، تنشأ الصيغة التالية)تكتب ويظهر، مع نشـوئها عيـب   )تكتب ،
الشرود، إذ تقع المدة، في هذه الصيغة، بعد متحرك بحركة من غيـر  

  ).٥٧(البند : جنسها
وتخلصاً من هذا العيب العارض، لجأ أهل اللغة إلى إحـالل الشـكل   

)(، محل الشكل األصلي )تكتب فأصـبحت تلـك الصـيغة    )تكتُـب ،
  ).تكتبوا(

ألنه حّل محـل الشـكل األصـلي    ، شكل عارضهو ) تكتُب(فالشكل 
)الذي هو عيب الشرود العيب العارض، تخلصاً من )تكتب.  

ّل محل الشـكل  اعلى الشكل العارض الح – المثال الثالث -٣١٧

  :المعرب للمرن
لـم  (، فـي جملـة   )تكتب(اتصال مدة االثنين، بالفعل المضارع لدى 
ا: (، تنشأ الصيغة التالية)تكتب نشـوئها، عيـب   ع ، ويظهر، م)تكتُب

في هذه الصيغة، بعد ساكن، أي أنها ال تقع بعد  الشرود، إذ تقع المدة،
  ).   ٥٧(البند : متحرك بحركة من جنسها
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وتخلصاً من هذا العيب العارض، عمد أهل اللغة إلى إحالل الشكل 
)(، محل الشكل المعرب )تكتبـ  )تكتب ذكورة، ، في الصـيغة الم

  ).تكتبا(فأصبحت هذه الصيغة 
، ألنه حّل محل الشكل المعـرب  شكل عارضهو ) تكتب(فالشكل 

)الذي هو عيب الشرودالعيب العارض ، تخلصاً من )تكتب.  
  ماذا يقال عن الشكل العارض -٢

عندما يعثر، في الكالم، على شكل عـارض، البـد مـن     -٣١٨
، الذي حـّل محلـه ذلـك    اإلشارة إلى الشكل األصلي أو المعرب

  :وذلك على النحو التالي الشكل العارض،
الفعـل الماضـي    أصله ...عرفْ... )عرفْنا(في نحو صيغة  -١
  ).عرفَ(
المضـارع   أصـله  )...تكتب... ()لن تكتبوا(وفي نحو جملة  -٢
)تكتب.(  
) يكتب(المضارع أصله  ...يكتب ...)لَم يكتبا(وفي نحو جملة  -٣

  .المسكَّن ألنه لين أول
  الثابت والمرن الفرق بين - ٣

من المعلوم أن الثابت يظهر في الكالم بشـكله األصـلي،    -٣١٩
على حين أن المرن يظهر إما بشكله األصلي أو بشكل معـرب،  

  .حسب الحال
  .والمرن، إنما يظهر بشكل عارضوقد عرفنا أن كال من الثابت 

  : لذلك يمكن القول
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  ؛ل عارضبشكو، بشكله األصليفي الكالم الثابت يظهر  ) أ(
، بشـكل معـرب  و، بشكله األصليفي الكالم المرن ويظهر ) ب(
  .بشكل عارضو
  

  خالصة الفصل التاسع -٤
  

هو الشكل الذي يحـّل محـل الشـكل    ... الشكل العارض -٣٢٠
  .تخلصاً من عيب عارض، األصلي أو الشكل المعرب

  
ينبغي اإلشارة إلـى  ، على شكل عارض، في الكالم، وعندما يعثر
  ... فيقـال ، صلي أو الشكل المعرب الذي حـّل محلـه  الشكل األ
  .ويعرب هذا األصل وفق أحكام قاعدة اإلعراب... أصله كذا

  
وبشكل عارض؛ والمرن ، والثابت يظهر في الكالم بشكله األصلي

  .وبشكل عارض، وبشكل معرب، يظهر بشكله األصلي
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  الفصل العاشر
  

  ةـرنـغ المـالصي
  
  

  ةتعريف الصيغة المرن -١
  

، فـي مصـطلح هـذا البحـث    ، )بالصيغة المرنة(يقصد  -٣٢١
  :مثل، فعل مضارع وضمير مدي متصل بهالصيغة المؤلفة من 

  .تكتبِي -تكتبوا -يكتبوا -تكتبا -يكتبا
المـدة  هـي  ، ومن المعلوم أن في العربية ثالثة ضـمائر مديـة  

والمـدة  ، )بـوا لـم يكت (و) واباكت(و) كَتَبوا(كما في نحو ، الضمية

والمـدة  ، )لم تكتبِـي (و) كتابِي(و) اكتُبِي(كما في نحو ، الكسرية

  ).لم يكتبا(و) اكْتُبا(و) كتَبا(كما في نحو ، الفتحية
  

  الشكالن األصلي والمعرب للصيغة المرنة -٢
  

بشـكلها  : تظهر الصيغة المرنة في الكالم بشكلين اثنـين  -٣٢٢
مـن   والمكـون ، هـا بحسب تعريف، في األصل، الذي تتألف منه

، وهو الشكل الذي تدخل به الجملـة ، )المضارع والضمير المدي(
  ).الشكل األصلي(ويسمى  ابتداء؛
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الشـكل  (مؤلـف مـن   ، ذاك مغاير لشكلها األصليوبشكل آخر 
  ).الشكل المعرب(وقد سميناه ، )األصلي مضافاً إليه متحرك نوني

لكل من الصـيغ  ، ونبين فيما يلي الشكل األصلي والشكل المعرب
  :وذلك على سبيل المثال، )كَتَب(المشتقة من مادة ، المرنة الخمس

  الشكل المعرب الشكل األصلي

  يكتبا
  تكتبا
  يكتبوا
  تكتبوا
  تكتبِي

  يكتبانِ 
  تكتبانِ
ونيكتب  
ونتكتب 

تكتُبِين  
  قاعدة إعراب الصيغة المرنة -٣

ال تظهـر بشـكلها    يتبين من االستقراء أن الصيغ المرنة -٣٢٣
وخـارج  ، أما فـي المحـل األول  ، المعرب إال في المحل الثاني

كما هـو  ، فتبقى تلك الصيغ بشكلها األصلي، المحلين اإلعرابيين
  :واضح في الجمل التاليه

  خارج المحلين في المحل الثاني في المحل األول

 الَميكتب  
 والَميكتب  
  تكتبِيلم 

  يكتبانِ سوفَ 
  ونيكتبسوفَ 
  تكتُبِينسوفَ 

  يكتبالن 
  يكتبوالن 
  تكتبِيلن 

قـد ظهـرت    الصيغ المرنةأن ، في هذه األمثلة، ويالحظ -٣٢٤
، المحل األول؛ وأما في المحل الثاني فحسبفي ، بشكلها المعرب

  .بشكلها األصليفقد بقيت ، خارج المحلين اإلعرابيينو
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، )عالمة اإلعـراب ( الذي هو المتحرك النونيأن ، أيضاً، ويالحظ
؛ المدة الفتحيةبعد ، متحركاً كسرياًإنما يكون ، الصيغة المرنةفي 

كمـا هـو   ، بعد المدة الكسرية أو الضمية، متحركاً فتحياًويكون 
  .واضح في األمثلة الواردة في البند السابق
: يقال، انيفي المحل الث، وعندما يعثر على الصيغة المرنة معربة

عالمة إعراب الصـيغة المرنـة فـي    هو ) نِ(أو ) ن(والمتحرك 

  .المحل الثاني
صـياغة  ، في ضوء ما ورد في البندين السابقين، ويمكن -٣٢٥

  :وذلك على النحو التالي، قاعدة إعراب الصيغ المرنة
وذلك بإضافة ، الصيغة المرنة في المحل الثاني فحسب تُعرب((  

  )). متحرك نوني إليها
  شرخالصة الفصل العا -٤

هي الصيغة المؤلفة من فعل مضـارع  … الصيغة المرنة -٣٢٦
  ).يكتبا(مثل ، متصل به وضمير مدي

وهو شكلها الـذي  ، تدخل به الجملة شكل أصليوللصيغة المرنة 
زيد فيه على الشـكل  ، وشكل معرببحسب تعريفها؛ ، منه تتألف

ويسـمى هـذا المتحـرك    ، )يكتبانِ(مثل ، متحرك نوني، األصلي
  ). عالمة اإلعراب(ني النو

  :وقاعدة إعراب الصيغة المرنة هي
بإضـافة  فقـط وذلـك   تُعرب الصيغة المرنة في المحل الثاني (( 

  )).متحرك نوني إليها 
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  الفصل الحادي عشر

  رابـأمثلة تطبيقية على اإلع
وذلك ، على جمل منتقاة،اإلعراب قاعدة تطبيق، في هذا الفصل، سيتم -٣٢٧

على  رعند العثور على شكل معرب؛ وباالقتصا، اذج اإلعرابيةباستعمال النم
  .عند العثور على شكل أصلي، حسب الحال، ذكر نوع الكلمة أو وظيفتها

  مثال خال من األشكال المعربة -١
إذ ليس فيهـا  ، جملة خالية من أي شكل معرب، نورد في هذا المثال -٣٢٨

صلية؛ وهي جـزء مـن   سوى أشكال أصلية أو عارضة حالّة محّل أشكال أ
  :من سورة يوسف) ٤(ية آلا

  إنّي رأيتُ أحد عشَر كوكباً والشمس والقمر رأيتُهم لـي سـاجدين  ...  ۞
لعدم وجـود  ، أنه ال يحتاج الستعمال أي نموذج إعرابي، هنا، وسنرى. ۞

  :كما هو واضح فيما يلي، أشكال معربة
  .اسمها): ي(والضمير ، )إن(أصلها حرف التوكيد ... إن... إنّي
تَُأري... أروهـذه   ،فاعل) تُ(والضمير ، )رأى(أصلها الفعل الماضي ... ي

  ).خبر إن(الجملة 
شَرع دمفعول به... َأح.  

  .تمييز... كوكباً
والقمر وكال االسمين معطوفان على ، الواوان للعطف... والشمس)   شَـرع ـدَأح

  ).كوكباً
َأرمتُهي ..َأرأصلها الفعل الماضي : ي)َ(و، فاعلضمير ) تُ(و، )ىَأرمضـمير  ) ه

  .مفعول به أول
  ).ساجدين(تكميل ) ي(وهو والضمير ، حرف تكميل) ِل..(لي

  .مفعول به ثاني... ساجدين
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أن الحاجة لم تدع إلى اسـتعمال أي  ، في هذا المثال، ويالحظ -٣٢٩
أو ، ما بشـكلها األصـلي  إ، ألن الكلمات ظهرت كلها، نموذج إعرابي

  :كما هو واضح فيما يلي، حالٍّ محل الشكل األصلي ضبشكل عار
  :الكلمات التي ظهرت بشكلها األصلي -أوالً

فـي  ) و( -كوكبـاً  -حد عشَرَأ -) رأيتُ(في ) تُ( -) إنّي(في ) ي(
 -،)رأيتُهم(في ) تُ( -القمر -)والقمر(في ) و( -الشمس -)والشمس(
  .ساجدين -)لي(في ) ي( -)لي(في ) ِل(، )رأيتُهم(في  )هم(

  ):ثالث عشرة(وواضح أن عدد هذه الكلمات 
و )  ِإنِّـي ( فـي  ) ي)...(الثوابت(وهي من ، خمسة ضمائرها من) أ(
  ).لي(في ) ي(و) رأيتُهم(في ) هم(و) تُ(و) رأيتُ(في ) تُ(
) إنّـي (فـي  ) إن..(.أيضاً، )الثوابت(وهي من ، وأربعة حروف) ب(
  ).لي(في ) الالم(و) والشمس والقمر(في) واو العطف(و
 )والقمـر  كوكباً والشمس...(ثالثة منها مرنة، وأربعة أسماء) جـ( 

  .ثابت) حد عشَرَأ(والرابع 
  :الكلمات التي ظهرت بشكل عارض -ثانياً

)إنّي(في ) إن(- )َأر(في ) يَأرتُـي(- )َأرتُ(في ) يأيـرمه.(  
  .من الثوابت الثالثوهذه الكلمات 

أن سـبب عـدم الحاجـة إلـى     ، هنا، ويجدر بالمالحظة -٣٣٠
هو عدم وجود أي ، في المثال السابق، استعمال أي نموذج إعرابي

  .أو المرن الثاني الثنائي، كلمة من المرن األول
أو من المـرن الواقـع   ، ذلك أن كلمات المثال هي إما من الثابت

  .لمحلين اإلعرابيينخارج ا
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  أمثلة تشتمل على أشكال معربة -٢
 ،نورد فيما يلي بعض الجمل المشتملة على أشكال معربة -٣٣١
فـي معـرض إعـراب    ، كيفية استعمال النماذج اإلعرابيةلبيان 

  .الكلمات التي ظهرت بشكل معرب
 لَكال تَقْصص رْؤياك على إخوتك فَيكيدوا ... جملة -المثال األول

  .من سورة يوسف) ٥(وهي جزء من اآلية... اًكَيد
صال الناهية... الَ تقْص- صمضارع مسكَّن ألنه لـين  ... وتَقْص

والفاعل أنت بداللة تاء (أو ، )انتَ(والفاعل الضمير المستتر  -أول
  ).المضارع

)ؤياكر ...والضمير  -مفعول به... ْؤيار)مضـاف إليـه  ) ك(.   
، خوة مكسـور ِإو، )تَقْصص(تكميل ... خوةِإعلى . ..خوتكِإعلى (

  .)مضاف إليه) ك(والضمير  -ألنه لين ثان ثنائي
مضـارع  أصـله ال ... ويكيـد  -للسببية) فَ(الحرف ... وادفَيكي

)فاعل) و(والضمير  -)يكيد.  
يكيدوا(تكميل ... لَك.(       
  .)مفعول مطلق... كيدا(

  :ما يلي، في هذا المثال، ويالحظ -٣٣٢
؛ وكلمـة  المـرن األول ألنها من ، معربة) تقصص(أن كلمة  -١ً

  .المرن الثاني الثنائيألنها من ، معربة أيضاً، )خوةِإ(
  
ال تقع في المحـل  ألنها ، غير معربة) يكيدوا(أن الصيغة المرنة  -٢ً

  ).٣٢٥(البند: الثاني
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حتج إلـى  لم ي، من كلمات الجملة) خوةِإ(و )تقصص(أن ما عدا  -٣ً
أو بشكل عارض حاّل محل شكل ، ألنها ظهرت بشكل أصلي، إعرابها

  .غير معرب
  :)١(... قفَا نَبك من ذكرى حبيبٍ ومنزِل... المثال الثاني -٣٣٣
  .فاعل) ا(والضمير  -)قفْ(أصلها فعل األمر ... قفَ... قفَا
كاعـل  والف، ألنـه هـين أول  ، مضارع مبتور، جواب الطلب...  نَب

  ).والفاعل نحن بداللة نون المضارع(أو ، المستتر) نحن(الضمير 
  ).نبك(تكميل ... من ذكرى

  .ألنه لين ثان ثنائي، مضاف إليه مكسور... حبيبٍ
ومكسـور  ) حبيبٍ(معطوف على ... ومنزِل -للعطف) و... (ومنزِل

  .ألنه لين ثانٍ ثنائي
  :ما يلي، في هذا المثال، ويالحظ -٣٣٤

) حبيـبٍ (وكلمتي ، المرن األولألنها من ، معربة) نبك(ن كلمة أ -١ً
  .ي الثنائينالمرن الثاكال منهما من ألن ، معربتان أيضاً) منزِل(و
ألنها ظهرت بشكل ، أن سائر كلمات الجملة لم تحتج إلى إعراب -٢ً

  .أو بشكل عارض حاّلٍ  محّل شكل غير معرب، أصلي
مـن  ) ٢(وهي اآليـة  ... د ما تَعبدونعبَأال ... المثال الثالث -٣٣٥

  ):الكافرون(سورة 
 -ألنـه لـين ثـانٍ    ،مضارع مضموم... عبدَأ -ال النافية... عبدَأال 

  ).والفاعل أنا بداللة ألف المضارع(أو ، المستتر) ناَأ(والفاعل الضمير 
  

___________  
  .الشطر األول من البيت األول من معلقة أمرئ القيس) ١(
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مفعول به، اسم موصول... ام.  
) و(والضـمير   -ألنه لين ثاني، مضارع مضموم... تعبد... تعبدون
فـي  لوقوعهـا  ) تعبدوا(عالمة إعراب الصيغة المرنة ) ن(و -فاعل

  .صلة الموصول) تعبدون(وجملة  -المحل الثاني
  

  :ما يلي، في هذا المثال، ويالحظ -٣٣٦
ومثلهـا  ، المرن الثاني الثنـائي نها من أل، معربة) عبدَأ(أن كلمة  -١ً

  ).تَعبد(كلمة 
لذلك لم يحتج ، أن سائر كلمات الجملة قد ظهرت بشكلها األصلي -٢ً

  .إلى إعرابها
، )نوتَعبد( :قد ظهرت بشكل معرب، )تعبدوا(أن الصيغة المرنة  -٣ً

  ).٣٢٥(البند : لوقوعها في المحل الثاني
من ) ١٩(وهي اآلية... لبحرينِ يلتقيانج امر... المثال الرابع -٣٣٧

  ):الرحمن(سورة 
جرالمستتر) هو(والفاعل الضمير  -فعل ماض... م.  

  .مفعول به... البحرينِ
يلتقيان ...يلْتَقي(أصلها المضارع ...ين ثـان   ألنه ، المغبون) يلتقهـي

وهـو   ،)نِ(أصـله  ) ن(والساكن النوني  -فاعل) ا(والضمير  -ثنائي
  .في المحل الثانيلوقوعها ، )يلتقيا(عالمة إعراب الصيغة المرنة 

  :تَصالَح الخصمان... المثال الخامس -٣٣٨
الَحفعل ماض... تَص .  

  .ألنه هين أول، فاعل مغبون... الخصمان
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  ):يس(من سورة ) ١٢(اآلية ... المثال السادس -٣٣٩
وآثارهم؛ وكُـلَّ شَـيء   ، ب ما قَدمواونكتُ، يي الموتَىنَّا نَحن نُحِإ۞

  :۞مامٍ مبين ِإحصينَاه في َأ

  .اسمها )نَا(والضمير ... حرف توكيد) نِإ(أصلها ... نِإ... نَّاِإ
  ).نَا(هذا الضمير توكيد للضمير  ...ننح 
؛ والضمير هين ثان ثنائيمضارع مغبون ألنه )نُحيي(أصله...)١(نحيِ 

  ).نون المضارع، والفاعل نحن بداللة( أو، فاعل) نحن(المستتر 
  ).إن(خبر ) نحيي الموتى(وجملة ... مفعول به... الموتَى
الواو للعطف... ونكتُب ...نحيـي (على  مضارع معطوف... نكتُب( ،

  .بداللة نون المضارع) نحن(والفاعل ... مضموم ألنه لين ثانٍ
  ).نكتب(مفعول ، اسم موصول... ما 
، فاعل) مدة الجماعة(و، فعل ماض)... قَدم(أصله )... قَدم... (قَدموا 

  .صلة الموصول) قَدموا(وجملة 
والضـمير  ، )مـا (معطوفة على ... آثار... الواو للعطف... وآثارهم

  .مضاف إليه) هم(
  ... مقدم )حصىأ(مفعول ... كلَّ... الواو استئنافية... كُلَّ شَيءو

ءألنه لين ثان ثنائيمضاف إليه مكسور،  ...شي.  
 )نَـا (ماض؛ والضمير فعل )... حصىَأ(أصله ... حصيَأ... حصينَاهَأ

  .)٢()كلَّ(توكيد  )ه(فاعل؛ والضمير 
  .ألنه لين ثان ثنائي، مكسور... وإمامٍ، )حصيناهَأ(تكميل ... مامٍِإفي  

بينألنه لين ثان ثنائي، مكسور، )مإما(وصف )... مبينٍ(أصله ... م.  
____________________________________________  

  ).٩١(نظر البندا): نُحيِ(وتُقرأ الكلمة ، لفظاً) نُحيي(تُحذف مدة ، )نُحيي الموتى(في نحو جملة ) ١(
بضمير يأتي  ،فقد أصبح من الجائز تأكيد المفعول المقدم، ما دامت قد استُبعدت نظرية العوامل) ٢(

  .بعد الفعل
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  :ما يلي، في المثال السابق، ويالحظ، هذا -٣٤٠
عرب لم تظهر بشكل م، الثنتين والعشرينأن من بين كلمات المثال ا -١ً

  .مامٍ ِإ -شيء -نكتُب: هي، كلمات ثالثسوى 
نَا : هي، أربع عشرة، أن عدد الكلمات التي ظهرت بشكلها األصلي -٢ً

 -مدة الجماعـة  -ما -)ونَكتب... في(الواو  -الموتَى -نحن -)نَّاِإفي (
نَا  -)وكُلَّ... في(الواو  -)وآثارهم... في(هم  -)وآثارهم... في(الواو 

ومن هذه ... كلَّ -آثار -في -)حصينَاهَأو... في(ه  -)حصينَاَأو... في(
  .كلمة ثابته واثنتا عشرة، )كلَّ -آثار(هما ، الكلمات اثنتان مرنتان

ـ ، خمـس ، أن عدد الكلمات التي ظهرت بشكل عارض -٣ً ن ِإ... يه
ومـن  ... مبِين -حصيَأ -)واـقَدم... في(قَدم  -نُحيِ  -)اـنَِّإ... في(

... مبـين  -نُحي... وهما، اثنان أصلهما معرب، هذه األشكال العارضة
حصي َأ( –) دم في قَدمواقَ( –) في إنَّا إن...(، وهيوثالثة أصلها ثابت

في أحصيناه.(  
  :ما يلي، )٣٣٩(في المثال الوارد في البند، يالحظ، كذلك -٣٤١

قد اكتُفي بـذكر  ، أن كال من الكلمات التي ظهرت بشكلها األصلي )أ(
، إذا كانت من األسماء أو الضمائر أو الحروف؛ وبذكر نوعها، وظيفتها

  .إذا كانت من األفعال
، )جوابه(أو ، )فعل الشرط(كأن يقال إنه ، قد يحتاج لذكر وظيفة الفعلو

  ).٣٣٣(في البند) نَبك(انظر إعراب كلمة ): جواب الطلب(أو 
ـ قد تم إعراب، وأن كال من الكلمات التي ظهرت بشكل معرب) ب(  ا ه

  :وذلك كما هو مبين فيما يلي، وفق النموذج الخاص بها
اللين الثانيبالمضارع ... النموذج الخاصُأعربت وفق ... نكتب.    
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... أعربت وفـق النمـوذج الخـاص   ... وإمامٍ ... شيء ... كّل من 
  .اللين الثاني الثنائيباالسم 

  :هنا، ومما ينبغي اإلشارة إليه
لزمـرة  ... بالعالمـة الـدنيا  ... قد ُأعربت... نكتب ...أن كلمة -١

 هي، ولكونها، من جهة، الثاني لوقوعها في المحل... المضارع اللين
  .من جهة أخرى، من الثنائي، وسائر كلمات هذه الزمرة

... ربـت قـد ُأع ... مـام ٍ ِإ... و... شيء... وأن كال من كلمتي -٢
من ، لوقوعها في المحل الثاني... االسم اللينلزمرة ... بالعالمة الدنيا

  .من جهة أخرى، ولكونها من الثنائي ،جهة
قـد عـدنا   ، أن كال من الكلمات التي ظهرت بشكل عارضو) جـ( 

بالطريقة ، ثم جرى التعامل مع هذا األصل ،أصلهبشكلها العارض إلى 
أمـا إذا  إذا كان شكالً أصلياً؛  ،ذاتها التي تُعامل بها األشكال األصلية

  .فقد تم إعرابه وفق النموذج الخاص به، كان شكالً معرباً
  عشر خالصة الفصل الحادي -٣

تطبيق قاعدة لقد اشتمل هذا الفصل على سبعة أمثلة تبين كيفية  -٣٤٢
  :وكان ذلك على النحو التالي، اإلعراب

اكتُفـي بـذكر   ... ملةجالفي  بشكلها األصليالكلمة التي ظهرت  -١ً
  .حسب الحال، أو نوعها ووظيفتها، أو وظيفتها، نوعها

بهـا وفـق النمـوذج    تم إعرا... بشكل معربالكلمة التي ظهرت  -٢ً
  .حسب الحال، بعد ذكر نوعها أو وظيفتها أو كليهما، الخاص بها

وجـرت  ، )أصلها(تم بيان ... بشكل عارضالكلمة التي ظهرت  -٣ً
إن وجد أنه شكل أصـلي؛ ومعاملـة   ، معاملته معاملة الشكل األصلي

  .معربشكل إن وجد أنه ، الشكل المعرب
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 بشكلبأن عدد الكلمات التي ظهرت ، هنا، وال بد من التنويه، هذا
عـدد   ثلثإنما يقّل عن ، في األمثلة السبعة المذكورة آنفاً، معرب

على ، الكلمات التي تتألف منها الجمل الواردة في تلك األمثلة؛ هذا
في عرف ، في الجمل ذاتها، حين أن عدد الكلمات التي تُعد معربة

  .كلمات تلك الجملعدد  ثلثيال يقل كثيراً عن ، النحو المتداول
  

الـذي  ، األمر الذي يمكن القول معه إن اكتشاف حقيقة اإلعـراب 
 أقـلّ إلى  عدد الكلمات المعربةقد اختَصر ، انتهى إليه هذا البحث

وال سـيما  ، اإلعرابوفي هذا ما فيه من تبسيط لعلم ، من النصف
 أقـل إلى ، كذلك، صرقد اختُ النماذج اإلعربيةإذا تذكرنا أن عدد 

  .لربعمن ا
  
  
  
  انتهى بحث اإلعراب 

  ويليه البحث العروضي الملحق ببحث النظام الصوتي
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  ةــدمـمق
  البحث التطبيقي

  الملحق ببحث النظام الصوتي
  

  

  العروض ونظام األنساق
  

، بعد الفراغ من كتابة البحوث الثالثة التي يتألف منها هذا الكتـاب 
هذا البحـث  ، تيرأينا من المفيد أن نضيف إلى بحث النظام الصو

، وفيه اعتُمـدت ، )العروض ونظام األنساق(التطبيقي الذي سميناه 
 خالية مـن ، تفاعيل منظومة، الشعرية في صياغة أوزان البحور

  .عدد من األنساقمؤلف كل منها من ، الشوارد
  

وذلـك باسـتعمال   ، تبسيط علم العـروض األمر الذي أمكن معه 
المستعملة  المصطلحات وباختصار عدد، من جهة، تفاعيل مبسطة

كما سـيتبين مـن   ، من جهة أخرى، لتسمية التغييرات العروضية
  .خالل فصول هذا البحث
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  الفصل األول
  

  هوزان البحور من تفاعيل منظومة ومبسطأتأليف 
  

إن مما يساعد على تبسيط علم ، البحثفي مقدمة هذا ، قلنا )١( -١
لصـياغة أوزان  ، ومبسـطة  منظومةاستعمال تفاعيل ، العروض

  .هالبحور الشعري
  

  :هحول المسائل التالي، هنا، وسيدور البحث
  

   تأليف أوزان البحور من  -٢، ًالمقصود بالتفعيلة المنظومة -١ً
  .بحور فعولن وبحور فاعلن -٣، ًتفاعيل منظومة    

  
  المقصود بالتفعيلة المنظومة -١

  

التفعيلة ، بحثفي مصطلح هذا ال، )بالتفعيلة المنظومة(يقصد  -٢
  .المؤلفة من عدد من األنساقالشعرية 

  

  ،   أن التفاعيل التي اعتمدها العروضيون، هنا، ويجدر بالمالحظة
  ______________  
ومستقلة عن أرقام بنـود  ، خاصة بهاأرقام ، لقد جعلت لبنود بحث العروض هذا) ١(

  .الكتاب األخرى
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) فَـا : (المؤلفة من األنساق الثالثـة ، )فَاعالَتُن(مثل ، منظوممنها ما هو 
المؤلفة ، )الَتُومفْع(مثل ، وغير منظوم شاردومنها ما هو ؛ )تُن(و) عالَ(و

  :كما هو مبين فيما يلي، من ثالثة أنساق ومتحرك
  تُ + الَ+ عو  +مفْ  = مفْعوالَتُ

، يتألف من عدد مـن األنسـاق  ومن المعلوم أن الجزء من الكالم الذي ال 
ــل  ــد ، )تُمفعــوال(مث ــر منظــوم شــارداًيع ــدينا: وغي   نظــر البن

  .)١()٥٩و ٥٨(
  منظومةتأليف أوزان البحور من تفاعيل  -٢

: مؤلف كله مـن األنسـاق  ، الشعرومنه ، من الواضح أن الكالم -٣
  ).٤٨(البند

، عدد من األنسـاق وهذا يعني أن أي بيت من الشعر ينبغي أن يتألف من 
  .عدد من األنساقتتألف كل منها من ، تفاعيل منظومةأو من 

إلى صياغة أوزان البحور الشـعرية السـتة   ، في هذا البحث، وقد عمدنا
وذلـك  ، من جهة أخـرى ، مبسطةو، من جهة، منظومةعشر من تفاعيل 
  :على النحو التالي

  .)٣(لن نفعولفعولن    )٢(فَعولُن   فَعولُن  لُن... الطويل
  .فعولن فعولن فعولن فعولن... المتقارب
  .فعولن لن  فعولن لن... الهزج

_______________________________  
يكتفى بذكر رقم ، عند اإلشارة إلى أحد البنود السابقة لبنود هذا البحث العروضي) ١(

فيـذكر إلـى   ، أحد بنود بحثنا العروضي هـذا البند فحسب؛ أما إذا ُأريد اإلشارة إلى 
  .ى أنه من بنود هذا البحثجانب رقم البند ما يدل عل

بـدالً مـن   ) فَعـولُن  لُـن  (على سبيل المثال أننا استعملنا التفعيلة ، هنا، نذكر) ٢(
)يلُنفَاعونسقين أحاديين، نسق ثنائيويالحظ أن كلتيهما مؤلفة من ؛ )م.  
  .لتماثل الشطرين، بكتابة أحد شطري البحر، هنا، فياكتُ) ٣(
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  .ولُنعافَفعولن لن  فَ   ...المضارع
  .فَافَاعلُن فَاعلُن فافاعلن فاعلن   ...البسيط
  . فَاعلُن فَاعلُن   فاعلن فاعلن   ...المتدارك
  .فَافَاعلُن فَافَاعلُن فَافَاعلُن  ...الرجز
  .فَاعلُن لُن فاعلن لن فاعلن لن   ...الرمل
  .فاعلن لن فافاعلن فاعلن لن   ...المديد
  .فاعلن  فافاعلن   فاعلن لن   ...الخفيف
  .فاعلن/ فافاعلن / فَافَاعلُن لُن    ...المنسرح
  .فافاعلن  فاعلن لن  ...المجتث
  .فَافَافَاعلُن فاعلن  ...المقتضب

  .)١(ا فيما بعد فسنأتي على ذكره، الكامل والسريعو الوافرأما 
لبند ومن الجدير بالمالحظة في أوزان البحور الوارد ذكرها في ا -٤
  :ما يلي، السابق) ٣(
تفاعيـل  هـي  ، جميع التفاعيل التي تتألف منها تلك األوزان أن -١ً

  :كما هو واضح فيما يلي، منظومة
ولُنفَع- لُن ولُنفَع- ولُنفَا فَع- لُنفَاع- لُنفَافَاع- لُن لُنفَاع-  لُنفَافَاع
علنفا فَافَا -لُن.  

  .يل من عدد من األنساقكل من هذه التفاع إذ تتألف

ً٢- إذ إن إحـداها   ،ذات شكل بسـيط  من تفاعيل تلك البحورأن كال
  :تتكون

  ، )فَعولُن ← )٢(ثنائي وأحادي(إما من ) أ(
___________________________  

  .من هذا البحث) ٢٢ -٢١ -٢٠ -٦(انظر البنود ) ١(
  .النسق ذو المتحركين والثنائي هو، األحادي هو النسق ذو المتحرك الواحد) ٢(
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  ،)فَاعلُن ←أحادي وثنائي (أو من ) ب(
ومعهـا  ، )فـاعلن (أو ) فعولن: (تينقاعييأو من إحدى الوحدتين اإل) جـ(

  :أحادي أو أحاديان
  .فَافَا فاعلن -فا فاعلن لن -فاعلن لن -فعولن لن -فا فاعلن -فافعولن

  :إلى ما يلي، هنا، ومن المفيد اإلشارة
كمـا فـي   ، إما أن يقع قبلها، قاعيةيدي المرافق للوحدة اإلأن األحا -١
  ).فاعلن لن(و، )فعولن لن(كما في ، أو يقع بعدها؛ )فَافاعلن(و، )فَافعولن(
كما في ، إما أن يقعا قبلها، وأن األحاديين المرافقين للوحدة اإليقاعية -٢
)لُن(ي كما ف، واآلخر بعدها، أو يقع أحدهما قبلها؛ )فَافَا فَاعلُن لُنفَافَاع.(  
إذا وقع ، )فائي(ويوصف بأنه ، )فَا(بالرمز  لألحاديوأنه إنما يرمز  -٣

وقع بعد  اإذ، )المي(ويوصف بأنه ، )لُن(؛ وبالرمز ةقاعييقبل الوحدة اإل

  .ةقاعييالوحدة اإل
  بحور فعولن وبحور فاعلن -٣

الوارد ذكرها في في أوزان البحور ، أيضاً، مما هو جدير بالمالحظة -٥
  :ما يلي، السابق) ٣(البند

فـي  ، )فعـولن (تدخل الوحدة اإليقاعية ، أن البحور األربعة األولى -١ً

في أي من تلـك  ، )فاعلن(؛ وال تُصادف الوحدة اإليقاعية جميع تفاعيلها
  .التفاعيل

  ).بحور فعولن(لذلك ُأطلقت على هذه البحور تسمية 
 فـي جميـع  ، )فـاعلن (ة قاعييلوحدة اإلتدخل ا، أن البحور األخرى -٢ً

فـي أي مـن تلـك    ، )فعـولن (؛ وال تُصادف الوحدة اإليقاعية تفاعيلها
  .التفاعيل

 ).بحور فاعلن(لذلك ُأطلقت على هذه البحور تسمية 
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والبحر البسيط على  ،رأس بحور فعولن على البحر الطويلويأتي 
ـ  أن ، هنا، يذكر ومما. رأس بحور فاعلن كـلَّ  ، يطالطويـل والبس

ومثلهما المتقـارب  ، )٥٤(انظر البند : منهما يماثل معكوس اآلخر
  .والمتدارك

، )فاعلن(و) فعولن(على كل من ، )األساس(وقد أطلقنا تسمية ، هذا
، يجمع بين تفاعيل بحور فعولنهو الذي ) فعولن(األساس ليقال إن 

  .يجمع بين تفاعيل بحور فاعلنهو الذي ) فاعلن(وإن األساس 
أن كالً من تفعيالت البحور الستة عشر مؤلفةٌ من اثنين مـن   -٣ً

  .فَعلـن -علـن -فَا... األنساق الثالثة التالية
  :الوافر والكامل -٦

زاً، في هذا البحث، لقد تمالبحر الوافر ببحور فعـولن إلحاق ، تجو ،
وذلـك بنـاء علـى المالحظتـين     ، ببحور فاعلن، والبحر الكامل

  :التاليتين
فـي  ، )لُـن (إلى ما قبل األحـادي  ، متحركين اثنينإن إضافة  -١ً

)ولُنفَع( ، فضي بنا إلى التفعيلةي)ولُلُلُنالمؤلفـة مـن نسـقين    ، )فَع
يمكن تأليف ، التفعيلة؛ ومن هذه )لُلُلُن( وثالثي، )فَعو(ثنائي  :اثنين
  :على النحو التالي، الوافروزن 
  أو   مفَاعلَتُن مفاعلتن مفاعلتن  لُلُن  فَعولُلُلُنفَعولُلُلُن  فَعولُ     

، )مفَـاعلَتُن (و )فَعـولُلُلُن (ً بين تعادالً إيقاعياومن الواضح أن ثمة 
  .ثنائي وثالثيذلك أن كال منهما مؤلفة من 

فـي  ، )فَـا (إلى ما قبل األحـادي  ، متحركين اثنينإن إضافة  -٢ً
)لُن(يلة يؤدي إلى التفع،)فَاعلُنالمؤلفة من نسـقين اثنـين  ، )فَفَفَاع :

وزن يمكن تـأليف  ، ؛ ومن هذه التفعيلة)علُن(وثنائي ، )فَفَفَا(ثالثي 
  :على النحو التالي، الكامل
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لُنفَفَفَاع  لُنفَفَفَاع  لُنمتفاعلن متفاعلن    فَفَفَاع لُنتَفَاعأو   م  

، )متَفَـاعلُن (و) فَفَفَاعلُن(ين ب تعادالً إيقاعياًومن الواضح أن ثمة 
  .ثالثي وثنائيذلك أن كال منهما مؤلفة من 

  

  خالصة الفصل األول -٤
  

هي التفعيلة الشعرية المؤلفة من عدد ... التفعيلة المنظومة -١-٧
  .من األنساق

  

٢- تفاعيل منطومةتأليف أوزان البحور من ، في هذا الفصل، تم ،
) ٣(كما هو مبين في البنـد ، ة أخرىمن جه، ومبسطة، من جهة

  .من هذا البحث
  

زمـرة  : كذلك تم تصنيف البحور الشعرية في زمرتين اثنتين -٣
  .بحور فاعلنوزمرة ، بحور فعولن
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  الفصل الثاني
  

  هاختصار عدد المصطلحات العروضي
  

  
  دــتمهي

  
دون ، دائماً، من المعلوم أن تفاعيل البحور ال تبقى في الشعر -٨

التغييـرات  (أو ، )بالزحافات والعلـل (ى بل يلحقها ما يسم، تغيير

  ).هالعروضي
، نيفاً وثالثين تسميةوقد وضع العروضيون لتلك التغييرات ، هذا
  :هي

 -والقـبض  -والعصـب  -والوقص -والطي -والخبن -اإلضمار
 -والثلم -والنقص -والشكل -والخزل -والخبل -والكفّ -والعقل
 -والشـتر  -والخَـرب  -والجمـم  -والعقص -والقصم -والثرم

 -والجـذذ  -والتشـعيث  -والقطع -والقصر -والقطف -والحذف
 -والتـذييل  -والترفيـل  -والبتـر  -والوقف -والكسف -والصلم
  .والتسبيغ

االستغناء ، التفاعيل المنظومة والمبسطة في ظّل، ولكن أمكن -٩

  ، منها فحسب كتفاء باستعمال سبعٍاالو، عن معظم هذه التسميات
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وذلك على النحو المبين فـي  ، جميع التغييرات العروضية لتسمية
  :البنود التاليه

  هالتغييرات العروضية األساسي -١
 التغيير العروضي ال يكون إال أحـد يتبين من االستقراء أن  -١٠
  :ثالثة

  .)١(قلب متحرك إلى حدوينطوي على ... قلب) أ(
  ،ذف متحركح أو، حذف حد... وينطوي على... حذفأو ) ب(

  .حذف ثنائيأو  ،حذف أحاديأو
  .زيادة أحاديأو  ،زيادة حد... وتنطوي على ... زيادةأو ) جـ(

عـدد  أن ، ويمكن أن يستنتج مما ورد في البند السابق، هذا -١١
  :وهي، سبعة، التغييرات العروضية األساسية

  .اإلضمار... وقد سميناه... قلب متحرك إلى حد -١ً
حيـث يقلـب    )٢(،الثالثـي  النسـق  ار إال فيوال يصادف اإلضم

المتحرك األوسط فيه إلى حد:  
  .فَعولُن لُن ← لُلُلُنفَعو –علُنفَا فَا ←علُن فَفَفَا

  .الخبن... وقد سميناه... حذف حد  -٢ً
... كمـا فـي  ، ويصادف الخبن في النسق األول مـن التفعيلـة  

لُنفَ ←فَاعلُنفَافَا ...  كما في، نيأو في النسق الثا... علُنع ← 
  .فَاعلُن ُل ←فاعلن لُن ...كما في، أو في النسق الثالث...فَعلُنفَا
  

_________________________________  
  ).٣٥(البند : الحد تسمية تُطلق على كل من الساكن والمدة) ١(
)٢ (كات... النسق الثالثييثما وردت فـي  وح، هو النسق المحتوي على ثالثة متحر

نسق  –نسق أحادي (فالمقصود بها ، )ثالثي –ثنائي  –أحادي : (هذا الفصل الكلمات
  ).نسق ثالثي –ثنائي 
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  .القطع... وقد سميناه... حذف متحرك -٣ً
... كمـا فـي  ، ويصادف القطع في األحادي األخير من التفعيلـة 

 ولُنفَع← ونكمـا فـي  ، في نسق ثنـائي أو ... فَع ... فَـاع لُن  
← كما في، نسق ثالثيأو في ... فَالُن ... فعولُلُلُن← ولُلُنفَع.  
  .الحذف... وقد سميناه... حذف أحادي -٤ً

  .فَعو ←فَعولُن .. كما في،وال يصادف الحذف إال في آخر التفعيلة
  .البتر... وقد سميناه... حذف ثنائي -٥ً

  .فَا لُن ←لُن لُن فَاع –لُن  ←فَعولُن ... وذلك كما في نحو
ً٦- التذييل... وقد سميناه... زيادة حد.  

  +فَـاعلُن  ... كما فـي ، وال يصادف التذييل إال في آخر التفعيلة
  ن← ْلُنفَاع.  
  .الترفيل... وقد سميناه... زيادة أحادي -٧ً

 لُن +فاعلن ... كما في، وال يصادف الترفيل إال في آخر التفعيلة
... كمـا فـي  ، وقد يكون األحادي المزيد مذيالً... نفاعلن ل ←

  .فاعلن لُنْ ← لُنْ +فاعلن 
على النحـو  ، السابق) ١١(ويمكن تلخيص ما ورد في البند  -١٢
  :التالي

 -والخـبن  -اإلضمار... إن التغييرات العروضية األساسية هي(

  ).والترفيل -والتذييل -والبتر -والحذف -والقطع
تغطية جميـع التسـميات   كيف أمكن ، التاليةفي البنود ، وسنرى

باستعمال المصـطلحات السـبعة   ، الخاصة بالتغييرات العروضية

  .المذكورة آنفاً
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  هالتسميات الجديدة للتغييرات العروضي -٢
، السـابقين ) ١٢و ١١(في ضوء ما ورد فـي البنـدين   ، يمكن -١٣

  :اعتماد التسميات الجديدة التالية للتغييرات العروضيه
  :وهو قلب المتحرك األوسط للثالثي إلى حد... اإلضمار -١

 لُنفَفَفَاع← لُنفَا فَاع ... ولُلُلُنفَع← لُن فعولُن.  
  :وهو ثالثة أنواع... الخبن -٢
  :األول من التفعيلة الحد وهو حذف... أولخبن ) أ(

 لُنفَافَاع← لُنفَفَاع ... لُنفَاع← لُنفَع.  
  :عيلةفوهو حذف الحد الثاني من الت.. .ثانٍ خبن) ب(

 لُنفَا ←فَافَاعلُنفَع ...ولُنوُل ← فَعفَع.  
  :وهو حذف الحد الثالث من التفعيلة... خبن ثالث) جـ(

 لُن لُنُل ←فَاع لُنفَاع.  
  :أيضاً، وهو ثالثة أنواع... القطع -٣
... تفعيلةوهو حذف متحرك األحادي األخير في ال... قطع أحادي) أ(

 فَعولُن← ونفَع.  
... وهو حذف أحد متحركي الثنائي فـي التفعيلـة  ... قطع ثنائي) ب(

 لُنفَاع← فَا لُن.  
... وهو حذف أحد متحركات الثالثي في التفعيلة... قطع ثالثي) جـ(

 ولُلُلُنفَع← ولُلُنفَع.  
  :وهو حذف أحادي من آخر التفعيلة... الحذف -٤

 ولُنو ←فَعفَع.  
  :وهو حذف ثنائي من التفعيلة... البتر -٥
  .لُن ← لُنفَعو
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  :وهو زيادة حد في آخر التفعيلة... والتذييل -٦
 لُنفَاع+  ن← ْلُنفَاع.  

  :وهو نوعان... والترفيل -٧
... في آخـر التفعيلـة  ، وهو زيادة أحادي رشيق... ترفيل رشيق) أ(

 لُنفَاع+ لُن  ← لُنلُفَاعن.  
 فَاعلُن.. في آخر التفعيلة، وهو زيادة أحادي مذيل... ترفيل ذائل) ب(
+  ْلُن← ْلُن لُنفَاع.  
لم ، اثنتا عشرةوعددها ، أن جميع هذه التسميات. هنا، ويالحظ -١٤

) ١٢(الوارد ذكرها فـي البنـد   المصطلحات السبعةتخرج عن نطاق 
  .السابق
  يرين عروضيينالتسميات الخاصة باجتماع تغي -٣

اجتماع تغييرين عروضيين؛ وقد ، لتفاعيلفي بعض ا، يصادف -١٥
، على أن يذكر كّل مـن التغييـرين باسـمه   ، في هذا البحث، اصطُلح
  :مثالً، فيقال
  :عن التغييرين الحاصلين في نحو... )١(إضمار وقطع -١

 لُنفَفَفَاع← فَافَا لُن.  
  :لحاصلين في نحوعن التغييرين ا... وقطع )١(خبنو -٢

 لُنفَافَاع← فَفَالُن.  
  :عن التغييرين الحاصلين في نحو... إضمارو لثخبن ثاو -٣

 ولُلُلُنفعولن ُل ←فَع.  
 ...وهلم جرا -

  
__________________________________  

، )الخبن(تسمية ، )الخبن األول(على أن تُطلق على ، في هذا البحث، لقد اصطُلح) ١(
، على قطـع الثنـائي  ، )القطع(كما اصطلح على أن تُطلق تسمية . لالختصار، تجوزاً

  .للسبب ذاته



٢٦٨ 
 

  :في حالة اجتماع خبنين اثنين في التفعيلة، ويمكن، هذا -١٦
خبنـاً  (إذا كانـا  ... ونـان خبنان مقر... أن يقال عنهما إنهما) أ(

  لُن؛فَفَع ←فَافَاعلُن ... كما في نحو، )خبناً ثانياً(و، )أوالً
خبنـاً  (إذا كانـا  ... بنان مفروقانخ... أو يقال عنهما إنهما) ب(

  .فَعلُن ُل ←فَاعلُن لُن ... كما في نحو، )خبناً ثالثاً(و، )أوالً
أن ، في التفعيلة اجتماع قطعين اثنينفي حالة ، كذلك يمكن -١٧

  :يذكرا باسميهما؛ ففي نحو
 ولُلُلُنفَع← ولُلُنع  

لُلُلُن )... قطع ثالثي(و... عو ←فَعو )... ع ثنائيقط(حيث حدث 
← قال عن هذين التغييرين... لُلُنقطع ثنـائي وقطـع   (إنهما ، ي

  ).قطع ثنائي وثالثي(، لالختصار، أو يقال، )ثالثي
فيقال عن هذا ، من التفعيلة، حذف لمتحركين اثنينوقد يعثر على 

  :حووذلك كما في ن، )قطع مضاعف(الحذف؛ إنه 
 ولُلُلُنفَع← ولُنفَع  

أن ، مما ورد في البنود األربعة السـابقة ، ويمكن أن يستنتج -١٨
قـد  ، السـابق ) ١٢( الوارد ذكرها في البند السبعةالمصطلحات 

سـواء  ، لتغطية تسميات جميع التغييـرات العروضـية  اكتُفي بها 
تلك وهي ، والمركبة، أي المنطوية على تغيير واحد، منها المفردة

  .التي تنطوي على أكثر من تغيير واحد
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  خالصة الفصل الثاني -٤
  

هــي ، ســبعة... التغييــرات العروضــية األساســية -١ -١٩
 -والتـذييل  -والبتـر  -والحـذف  -والقطع -والخبن -مارضاإل(

) ١١( وقد تم تعريف كل من هذه التغييرات في البنـد ، )والترفيل
  .من هذا الفصل

  
لقـد اسـتعملت   ... للتغييرات العروضـية  التسميات الجديدة -٢

 جميـع لتغطيـة تسـميات   ، المذكورة آنفـاً  السبعةالمصطلحات 
كما ، التي تلحق التفاعيل، المفردة والمركبة، التغييرات العروضية
  .من هذا الفصل) ١٨(حتى ) ١٣(هو مبين في البنود 

  
 علـى أن تُطلـق تسـمية   ، في هذا الفصل، حللقد اصطُ: ملحوظة

  .لالختصار، تجوزاً، على الترفيل الرشيق، )يلالترف(
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  الفصل الثالث
  

  وزن البحر السريع
  
  

  :الوزن التالي للبحر السريع، في هذا البحث، لقد اعتُمد -٢٠
  

لُنفَاع  لُنفَافَاع  لُنفَافَاع  
  

  :وهو، بدالً من الوزن المعتمد لدى العروضيين
  

مفعوالتُفَافَاع  فَافَاعلُن  لُن،  
  

  ،مستَفْعلُن مستفعلن مفعوالتُ: أو
  

  :وذلك لألسباب التالية
  

مع ، النتهائها بمتحرك، غير منظومة) مفعوالتُ(أن التفعيلة  -أوالً
ينبغي أن تُقلب ، وقوعها في آخر الشطر؛ ولتخليصها من الشرود

  :وبذلك يصبح وزن السريع، )مفْعوالَتُن(إلى 
  

  فَافَاعلُن  فَافَاعلُن  مفْعوالَتُن؛
  

والعروض المتداول لم يأت بأي مثال على السريع يشـتمل علـى   
  ).مفعوالتن(التفعيلة 

  

الخمسة عشر  في أي من أوزان البحور، أنه ال يعثر -ثانياً -٢١
مثـل   أربعـة أحاديـات متتاليـة   على تفعيلة مؤلفة من ، األخرى

)والَتُنفْعم.(  
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حسـبما  ) مفعـوالتُ (أن العلل العروضية التي تلحق  -ثالثاً -٢٢
  :هي، أورده العروضيون

  ،فَاعلُن ←مفعوالتُ ... الطي والكسف -١
  ،فَاعالَن ←مفعوالتُ ... والطي والوقف -٢
  ،فَعلُن ←مفعوالتُ ... والخبل والكسف -٣
  ،علُنف ←مفعوالتُ ... الصلمو -٤
  ،فعوالنم ← مفعوالتُ... الوقفو -٥
  .مفعولُن ←مفعوالتُ ... الكسفو -٦
بـدالً مـن   ، )فَاعلُن(في حال اعتماد التفعيلة ، أنه حين على، هذا

  :كما يلي، )فاعلن(تكون العلل التي تلحق ، )مفعوالتُ(
  ،فاعالن =فَاعلُنْ  ←فَاعلُن ... التذييل -١
  ،فَعلُن ←فَاعلُن ... الخبنو -٢
  ،فَعلُن =فَالُن  ←فَاعلُن . ..القطعو -٣
  ،مفعوالن =فَالُن لُنْ  ←فَاعلُن ... القطع والترفيل الذائلو -٤
  .مفْعولُن =فَالُن لُن  ←فَاعلُن ... القطع والترفيل -٥

  :ما يلي، هنا، ومن الجدير بالمالحظة
 لم تخرج عن، )فاعلن(أن التسميات التي ُأطلقت على تغييرات ) أ(

من هذا البحث؛ ) ١٢(نطاق المصطلحات السبعة المذكورة في البند
قد ، )مفعوالتُ(على حين أن التسميات التي ُأطلقت على تغييرات 

 -الكسف(وهي ، مصطلحات خاصة بهذه التفعيلةاقتضت استعمال 
عـن  ، فـي وزن السـريع  ، ؛ وإن العـدول )والصـلم  -والوقف

اء عن تلـك المصـطلحات   االستغنيعني ، )فاعلن(إلى ) مفعوالتُ(
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لعدد المصطلحات المستعملة  اختصاروفي هذا ما فيه من ، الثالثة
  .هفي تسمية التغييرات العروضي

فـي وزن  ، )مفعـوالتُ (في حال اإلبقاء على التفعيلة ، أنه) ب( 
، لثالث علـل مركبـة  تسميات  ثالثيحتاج إلى استعمال ، السريع
  ،)ل والكسفبخوال -والطي والوقف -الطي والكسف: (هي
إلـى  ) مفعـوالتُ (في حال العدول عن ، على حين ال يحتاج، هذا

  :هما، تسميتين اثنتين لعلتين مركبتينلسوى ، )فاعلن(
، راختصـا ؛ وفي هـذا  )والقطع والترفيل الذائل -القطع والترفيل(

  .أيضاً
ـ فَ(ي األسباب التي دعت إلى اعتماد الوزن ههذه  -٢٣ / نلُاعافَ

لُنفَ/ فَافَاعلُاعبدالً من الـوزن المعتمـد لـدى    ، للبحر السريع) ن
/ فَافَـاعلُن (أو) مفعـوالتُ / مستفعلن/ مستفعلن(وهو ، العروضيين

لُنفَافَاع /فْم؛ وأملنا أن يكون هذا مقبوالً لدى جهابذة علـم  )والتُع
  .العروض من المجتهدين وأهل الرأي
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  خاتمة
  

  اقبحث العروض ونظام األنس
  

قد هدف إلى تطبيق نظام ، هذا) العروض ونظام األنساق(إن بحث 
علـى  ، األصوات في الكالم العربـي  وهو نظام اجتماع، األنساق

  .تفاعيل بحور الشعر
  

  :وقد أثمر هذا التطبيق فائدتين اثنتين
  

، بتفاعيل منظومـة البحور إعادة صياغة أوزان .  . .أوالهما -١
هو عيب المخالفة لنظام األنسـاق؛  و، أي بريئة من عيب الشرود

سـهلة  أن التفاعيل الجديـدة بـدت   ، هنا، والذي يسترعي االنتباه

إذ ، بينها قواسم مشتركةوبرزت فيها األجزاء التي تُعد ، وبسيطة
، )فعولن(األساس يجمع بينها ، من البحور خمسةتبين أن تفاعيل 

: )لنفـاع (األسـاس  يجمع بينها ، سائر البحور الستة عشروأن 
  ).٥(و) ٤(البندين 

  

، هاختصار علم العروض وتبسـيط ظهور إمكانية ... والثانية -٢
مصطلحاً من المصطلحات  خمسة وعشرينوذلك باالستغناء عن 

، المستعملة في تسمية التغييـرات العروضـية  ، االثنين والثالثين
ال غير لتغطية جميع تلـك   واالكتفاء باستعمال سبعة مصطلحات

   .التسميات
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ألمر الذي يوفر كثيراً مـن الجهـد والوقـت علـى المعلمـين      ا
  .وباهللا التوفيق. ويحبب علم العروض إلى طالبه، والمتعلمين

  
  

  انتهى البحث التطبيقي الملحق

  والخاص بتبسيط علم العروض، النظام الصوتيببحث 
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  من طرائف هذا الكتاب. . . 
نصوص األساسية الثالثـة التـي   ثمة مالحظة تدعو إلى العجب في ال

  :وهي ، انتهت إليها بحوث هذا الكتاب
  ):نظام األنساق(الذي سمي  النظام الصوتيفي بحث ) أ(

  :وهو كما يلي، النص األساسي هو تعريف النسق
  . .النويطق الذي ال متحرك قبله وال حد بعدههو  النسق. . 

  :قاعدة اإلعاللوفي بحث ) ب(
  :وهو كما يلي، نص تلك القاعدة النص األساسي هو

  كان من غير جنسه من المتراصفين يجنّس بجنس الجنيس ما

  :قاعدة اإلعرابوفي بحث ) جـ(
  :وهو كما يلي، أيضاً، النص األساسي هو نص القاعدة

يعرب المرن األول بالعالمة العليا؛ والمرن الثاني الثنائي بالعالمـة  ..

  ..الدنيا

عشـر  النصوص األساسية الثالثة مؤلـف مـن   ذلك أن كال من هذه 

  !!. . . كلمات ال غير
، فيالروعة هذه اللغة التي مكنت أهلها من صياغة قواعـدها الكبـرى  

كتلـك  ، بنصوص أنيقة رشـيقة ، سواء الصوتية والصرفية والنحوية
دون ، التي يحكم كل منها مئات بل ألوف الكلمـات ، النصوص الثالثة

   . . .شذوذ أو نشوز
لـه  ، علّم اإلنسان ما لم يعلم، الذي علّم بالقلم، عظمة الرب األكرمويال

  .وله الثناء الحسن، النعمة وله الفضل
  هـ١٤١١حلب في المحرم 

  ـ م١٩٩٠الموافق آب 
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  خاتمة الكتاب
  

التـي اشـتمل    ،اللغوية الثالثة نا من كتابة البحوثفَرغْ وقد، اآلن
في هذه البحوث مـن   لم يبق سوى أن نبين ما، عليها هذا الكتاب

  .وأهمية النتائج التي انتهت إليها، جديد
  

  النظام الصوتي. . . البحث األول -١
  

لألصوات اللغوية تصنيف جديداعتماد ، في البحث األول، لقد تم ،
التي انطوى عليها التصنيف المعتمد في األوليات  خاٍل من األخطاء
  .اللغوية المتداولة

  
، الحـروف : يدي األصوات إلـى نـوعين  فقد قسم التصنيف التقل

  .والعالمات
  

إذ ، مختلفة في الطبيعة الصـوتية أفراداً ) الحروف(وأدخل تحت 
فعد ، على كل من الصوامت والمدات، ابتداء، أطلق تسمية واحدة

وذلك على الرغم ، كلتيهما من الحروف، مثالً، ومدة الفتحة، الباء
  .صائتصوت ومدة الفتحة ، صامتمن أن الباء صوت 

  
أدخل التصنيف التقليدي أفراداً مختلفة أخرى تحت تسـمية  ، كذلك
التي ليست  السكون؛ فعالمة )العالمات(هي تسمية ، ابتداء، واحدة
  ؛عالمة على انعدام الحركةإال ، عند أصحاب ذلك التصنيف، هي
  



٢٧٩ 
 

، كلتاهمـا ، قد ُأدخلتـا ، صائت قصيرالتي هي ، مثالً، فتحةوعالمة ال
  .ماتالعالتحت 

  بـل تجـاوزوه   ، ولم يكتف أصـحاب التصـنيف التقليـدي بـذلك    
هذا على الرغم مـن أن المـدة   ، حركة مشبعةإلى تعريف المدة بأنها 

في ، إذ الحركة المشبعة مؤلفة، أحد جزأي الحركة المشـبعة ليست إال 
  .وليست مؤلفة من المدة وحدها، من حركة ومدة متجانستين، الحقيقة

لألصـوات  ، في التصنيف المتـداول ، ألخطاء الفادحةوتداركاً لتلك ا
إلى تقسيم تلـك  ، الذي تبنَّاه هذا البحث، الجديدعمد التصنيف ، اللغوية

  .والمدات، والعالمات، الحروف: أنواع ثالثةإلى ، األصوات
  .الصامتة األصواتسوى ، الحروفتحت ، ولم يدخل هذا التصنيف الجديد

إلى جنـب  جنباً،)العالمات(تحت تسمية،وإن كان قدأدخل السكون،وهو
إالأنه لم يفعل ذلك إال بعـد أن أقـام الـدليل علـى أن     ،مع الحركات

وليس مجرد عالمـة علـى انعـدام    ،كالحركة،صائت قصير السكون
  .هالحرك

، الحـروف من تحت تسمية ، المداتوبعد أن أخرج التصنيف الجديد 
، لمـدات مجموعـة ا هـي  ، مجموعة تصنيفية خاصة بهاأحدث لها 

بمعنى أنه يكمل الحركة التي ، صوت صائت مكملوعرف المدة بأنها 
  .هأي إلى حركة طويل، إلى حركة مشبعة، هي من جنسه

، اكتشاف ثالث حقائق لغوية كبـرى ، ولقد أمكن بهذا التصنيف الجديد
  .على مر القرون، التصنيف التقليدي عاجزاً عن اكتشافها ظّل

فـي   نظام عام يحكم اجتماع األصواتد هي وجو وأولى هذه الحقائق
، تحمي ذلك النظام العام قاعدة كليةووجود ، نظام األنساقهو ، الكالم
  .قاعدة منع الشرودهي 
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تحكم التغيير اإلبدالي المسمى  قاعدة عامةهي وجود  والحقيقة الثانية
  .باإلعالل

 يـة صـلة  أال تمتّ ب قاعدة عامة لإلعرابوالحقيقة الثالثة هي وجود 
لقواعد اإلعرابية المشـتقة  لو، لنظرية العوامل المعروفة في علم النحو

  .همن تلك النظري
  قاعدة اإلعالل... البحث الثاني -٢

من أية صياغة ،قبل هذا البحث،من المعلوم أن علم الصرف كان خلواً
وذلك العتقاد علماء اللغة أن لكل مجموعة من ،للقاعدة العامة لإلعالل

ومختلفة عـن  ، قاعدة خاصة بها، للتغيير اإلعاللي الكلمات الخاضعة
فأتى هذا البحث ليقـيم  . كل من القواعد الخاصة بالمجموعات األخرى

تشمل بحكمها جميع الكلمـات  ، الدليل على أن ثمة قاعدة عامة واحدة
 القواعـد عن تلـك  ، من ثم، وتُغني، دون استثناء، الخاضعة لإلعالل
  ).بقواعد اإلعالل(، ي علم الصرفف، المعروفة الجزئية المتعددة
  قاعدة اإلعراب... البحث الثالث - ٣

علـى  ، تقوم نظرية العوامل التي حاولت تفسير ظـاهرة اإلعـراب  
لـبعض الكلمـات   ، )إعراب تقـديري (يقول بوجود ، افتراض وهمي

مثـل  ، لبعضها اآلخر، )إعراب محلي(وبوجود ، )الفتى(مثل ، الثابتة
)سيبويه.(  

، ألنه اليقوم على أي أساس، )وهمي(بأنه االفتراض  وقد وصف ذلك
  .ولم يقدم عليه أصحابه أي برهان

، )اإلعراب اللفظي الظاهر(لغير  الوجود في العربيةوحقيقة األمر أنه 
وأن هذه القاعدة العامة ، قاعدة عامة تنظمهوأن لهذا اإلعراب اللفظي 

  .تثناءدون اس، إنما تشمل جميع الكلمات الخاضعة لإلعراب
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، يسـتغني سـوف  علم النحو وقد أقام هذا البحث الدليل على أن 
المعروفة ، عن تلك القواعد الجزئية المتعددة، القاعدة العامة بهذه

  .ن نظرية العواملموالمنبثقة ، )بقواعد اإلعراب(
أصبح ، وفي ظل القاعدة العامة لإلعراب المكتشفة في هذا البحث

بعد أن كان فـي ظـل القواعـد    ، ةعدد النماذج اإلعرابية ثماني
وبذلك أصبح بوسع أبنائنـا  ، أربعيننحواً من ، اإلعرابية الجزئية
ضبط أواخر الكلمات في الجمل بكثيـر مـن   ، واألجيال الصاعدة
بعد أن جعلت منه القواعد التقليدية أمـراً بـالغ   ، اليسر والسهولة

  . . . حتى على المثقفين، الصعوبة
*   *   *  

أن كّل ما ورد في تلـك البحـوث اللغويـة    ، مسلم بهومن ال، هذا
وأن النتائج التـي  ، في المنهج والمضمون، جديد كل الجدة، الثالثة

  .هتوصلت إليها مهمة غاية األهمي
  ، المخلصين للحقيقة العلميةبو، لذلك نكرر اإلهابة بمحبي العربية

ـ ، حول الجوهر دون المظهر، ظاتهمفونا بآرائهم ومالحاأن يو ى إل
  :العنوان التالي

. راسم الطحـان  الباحث اللغوي -)٤٦٠(ص ب  -حلب -سورية
  /).٨/يوجد العنوان مفصالً في الصفحة : (واهللا ولي التوفيق

  :ملحوظة

قراراً ، م١٩٧٩عام ، كان مجمع اللغة العربية في القاهرة قد اتخذ 
والمحلّي ل   ا: بإلغاء اإلعرابين التقديرينظـر عـدد كـانون األو 

  ). ١١٤(الصفحة ، من مجلة العربي ١٩٨٩، )ديسمبر(
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  عـالمراج
  
  

  .اللغة العربية ذاتها -١
  

دار  -تحقيق محمد على النجار -ابن جنّي -خصائص العربية -٢
  .بيروت -الهدى

  

  .م١٩١٣ -مطبعة الهالل بمصر -ذاتهالمرجع  -
  

تحقيـق مصـطفى السـقا     -ابن جنّي -سر صناعة اإلعراب -٣
  .م١٩٥٤ -اشر وزارة المعارف العمومية بمصرالن -ورفاقه

  

 -القـاهرة  -المطبعة الكبـرى األميريـة   -سيبويه -تابلكا -٤
  .هـ١٣١٦
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  نبذة عن المؤلف
تقاسمت ما ، في تاريخ الحضارة اإلنسانية ،ثالث من أعرق المدن

وهذه المدن الثالث . من عمر مؤلف هذا الكتاب، مضى حتى اآلن
على أديم بـالد  ، أجمل الشامات وحلب؛ إنها منهي حماة ودمشق 

 -وقد جعل المؤلف لكل منهـا . التي بارك اهللا فيها للعالمين، الشام
  .مكاناً ال ينافسها فيه منافس، كما يقول -في القلب

*   *   *  
، وبمطالعـة كتـب التـراث   ، عني المؤلف بدراسة الفقه والقانون

المعاصرة؛ وما يزال يعمل وأمهات كتب الثقافة العربية والعالمية 
  .في مهنة المحاماة بحلب، منذ عشرين عاماً

لـدى   وتخصصـية  مهام إدارية، قبل ذلك، وكانت قد ُأسندت إليه
في كل من ، وزارة االقتصاد ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  .مدة عشرين عاماً، دمشق وحماة
*   *   *  

، في العربيـة ، للغويومما ساعد المؤلف على معاناة البحث ا، هذا
فلقد ألم إلماماً جيداً ، اتّساع دائرة معارفه الشخصية، بمنهج العصر

، والرياضيات الحديثـة ، علم الصوتمثل ، بأوليات بعض العلوم
دراسته المعمقـة لعلـوم    ؛ إضافة إلىوالموسيقا، وعلم اإلحصاء

غتين إلمامه الجيد بـالل  وعلوم اللغة؛ وإلى، والفقه المقارن، القانون
  .هالالتينيغة لومعرفته بال، الفرنسية واالنكليزية

*   *   *  
  :وكان من أهم العوامل التي أعانت المؤلف على كتابة بحوثه
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وتفهـم  ، وتدبر آياتـه ، ما شب عليه وشاب من تالوة القرآن) أ(
سان الذي ُأنزلت به أيما لوُأعجب بال، فأكبرها أيما إكبار، مقاصده
  .إعجاب

ليس ألنهم قومـه  ، الصادقة في خدمة العربية وأهلها رغبته) ب(
وما يعتقده من أن فـي تلـك   ، بل لما يظنه من الخير بهم، فحسب

إذ لدى أهل العربية الكثير الكثير ، كل الناس، الخدمة خدمة للناس
  .مما ينفع الناس

البحث؛ وممـا   ته به أسرته من جو مؤات لمواصلةما أحاط) جـ(
لو جاز تشبيه بحوث هذا الكتاب : (( ا الصددفي هذ، قاله المؤلف

وفي أفرادهـا  ، فقد وجدتْ في ربة األسرة أرأم األمهات، اءبنباأل
  )).وأكثرهم براً، خير اإلخوة واألخوات

ونزاهـة  ، وحب النفع للناس، ما ورثه عن أهله من اإلخالص) د(
  .وإتقان العمل، الفكر

*   *   *  
قاء الضوء علـى بعـض مالمـح    إل،هنا،وقد يكون من المفيد،هذا

إذ كان والده علي بن محيي الدين بن عبد  ،اإلطار العائلي للمؤلف
مـن الرعيـل   ،)نُعيم الطحان(المنتمي إلى عشيرة،القادر بن محمد

تـوفي رحمـه اهللا عـام    :(في زمانه ،األول من األساتذة المربين
 شـعراً  ،وكانت له جوالت في الكتابـة األدبيـة   ؛)ميالدية ١٩٤٥
وقد عـرف   .وكان له إلمام جيد بالفرنسية،بالعربية والتركية،ونثراً

وإلـى   ،فحببها إلى أوالده الستة ،عنه حبه للعربية حباً ملك فؤاده
  الناشر                .هالناشئ
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  )للكومبيوتر(اللغة األصلح 
، )الكومبيوتر(لرئيس قسم البحث العلمي في شركة لتعريب  )١(جاء في مقال
  : يتانالفقرتان التال

، للعـرب  بالنسـبة ، اللغةوبين ، التقنيات الحديثةبين  انفصاماًإن هناك ) ١(
عربية ال تصلح للتطبيقات اللغة الوسينعكس هذا االنفصام في ادعاء يقول إن 

  . . . ؟!!الحديثة
كأحـد  ، التقعيد النحوي الدقيق المكتمللقد أصبحت الحاجة ماسة إلى ) ٢(

) الكومبيوتر(فالحاسب ، للغة لمطالب النظم اآلليةتطويع الالمطالب األساسية 
وهو مـا يفـرض   ، عدم التحديد أو النقصانأو  الغموضال يقبل في تعامله 

  .ةتقبل المعالجة اآللي.  . .صياغة رياضية دقيقة ...فيوضع النحو التالي ب
في بحوثنـا  المنهج الذي اتبعناه إن : تعقيباً على هذه األقوال، نحن، ونقول
أشبه مـا يكـون بمـنهج    ية التي اشتمل عليها هذا الكتاب والذي هو اللغو

على أن العربية ، بالنتائج الباهرة التي انتهى إليها، قد أقام الدليل، الرياضيات
إذا كـان  ، وأنـه ، الدقـة والنظاميـة  فـي  ، العـالم  بين لغات، هي األولى

اره على غيـر  فلن يقع اختي، أن يختار اللغة التي يتعامل معها) للكومبيوتر(
  .ةبسبب تفوقها على غيرها في الدقة والنظامي، العربية

التي شادت بنيانها بحوث ) اللغويات الحديثة(وإن بوسعنا القول جازمين إن 
فـي  ، المبرمجين والبرامجسوف تفرض معطياتها فرضاً على ، هذا الكتاب

ر وسـهولة  يسلما أضفَتْه على قواعد اللغة من ، المعرب) الكومبيوتر(عالم 

  .ةومرون
________________________  

  .من مجلة العربي) ١٣٠(الصفحة  -١٩٨٨المقال منشور في عدد كانون الثاني ) ١(
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